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ԱՌԱՋԱԲԱՆ
Սույն

ամփոփ

հաշվետվությունը

2018թ.

նոյեմբերի

5-ին

«Ուրբան»

կայուն

զարգացման հիմնադրամի (Կատարող) և Միավորված Ազգերի Զարգացման Ծրագրի
(ՄԱԶԾ)

(Պատվիրատու)

բազմաբնակարան

հայաստանյան

գրասենյակի

միջև

«Հասարակական

և

շենքերի անձնագրերի օրինակելի ձևերի մշակում, և շենքերի

տեղեկատվական համակարգի ներդրման համակարգչային ծրագրի տեխնիկական
առաջադրանքի մշակում» առաջադրանքի (այսուհետև՝ առաջադրանք) վերաբերյալ
կնքված պայմանագրի շրջանակներում պահանջվող աշխատանքների վերաբերյալ
հաշվետվություն է:
Հաշվետվությունում ներառված են.
ա/ Հայաստանում շենքերի անձնագրավորման օրենսդրական դաշտի վերլուծությունը,
անձնագրավորման

գործընթացների

առկա

վիճակը

և

գոյություն

ունեցող

խոչընդոտները,
բ/ անձնագրավորման գործընթացների կազմակերպման և անձնագրերի ձևաչափերի
կիրառման հայրենական և միջազգային փորձը,
գ/ տեղեկատվական համակարգի ներդրմանն առնչվող օրենսդրական դաշտի,
հայրենական ու միջազգային փորձի, առկա վիճակի վերլուծությունը
Սույն վերլուծական հաշվետվության մշակման համար հիմք են հանդիսացել.
•

Հայաստանում գործող՝ ոլորտին վերաբերող օրենքներն ու իրավական այլ
ակտերը,

•

ոլորտի

հայրենական

և

միջազգային

փորձին

վերաբերող

հասանելի

գրականությունը,
•

ոլորտում գործող մասնագետների, պաշտոնատար անձանց և այլ շահակիցների
կարծիքները:
Հաշվետվությունը մշակող աշխատանքային խումբը շնորհակալություն է հայտնում

ոլորտում գործող բոլոր միջազգային և տեղական կառույցների ներկայացուցիչներին և
փորձագետներին, ինչպես նաև հատուկ շնորհակալություն է հայտնում ՄԱԶԾ-ԿԿՀ
Ծրագրի

բազմաբնակարան

Կարապետյանին,

ՀՀ

շենքի

կառավարման

քաղաքաշինության

կոմիտեի

գծով

փորձագետ

Արսեն

բնակարանային

ֆոնդի

կառավարման և կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչության խորհրդական Եվգենյա
Աթայանին, ՄԱԶԾ-ԿԿՀ Ծրագրի իրավաբան-խորհրդատու Թաթուլ Խուդաթյանին,
տարբեր հարցերի քննարկումներին մասնակցելու և իրենց արժեքավոր դիտարկումներով
և դիտողություններով արդյունավետ աշխատանքին նպաստելու համար:
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I. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
1.1 Հայաստանում շենքերի անձնագրավորման ոլորտին
վերաբերող իրավական դաշտի վերլուծությունը
Առաջադրանքի շրջանակներում իրականացված ուսումնասիրությունը ցույց է
տալիս,

որ

Հայաստանում

անձնագրավորման

բազմաբնակարան

գաղափարը

նոր

չէ:

և

հասարակական

Սովետական

շենքերի

ժամանակներից,

ԽՍՀՄ

նախարարների խորհրդի 15.05.1951թ. թիվ 431 որոշմամբ սահմանվեց, որ շենքի
վերաբերյալ տվյալների տրամադրումը իրականացվելու է տեխնիկական անձնագրի
միջոցով: Այս փաստաթուղթը պետք է ներառեր այնպիսի տվյալներ (փաստաթղթեր),
ինչպիսիք են շենքի հասցեն, պետռեգիստրում գրանցման ժամանակը, հողամասի
հատակագիծը, յուրաքանչյուր հարկի հատակագիծը, ներառյալ նկուղային հարկը,
բնակարանների քանակը, բնակարանի ընդհանուր, բնակելի և օժանդակ մակերեսները,
շենքի հատակագիծը, շենքի կտրվածքի նախագիծը, նկուղային հարկի տվյալները,
գլխավոր

հատակագիծը

և

բոլոր

բնակարանների

(շինությունների)

վերաբերյալ

համապարփակ տվյալները:
«Սեփականաշնորհված բնակարանների (տների) սեփականության իրավունքը
հաստատող փաստաթղթերի տրման և գրանցման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության 08.09.1993թ թիվ 452 որոշմամբ նույնպես ամրագրվեց, որ շենքի
մասին

տվյալների

հավաքագրումը

պետք

է

ամրագրվեր

շենքի

տեխնիկական

անձնագրում։ 1 Տեխնիկական անձնագիրը պետք է ներառեր հետևյալ տվյալները՝ շենքի
հասցեն, շենքի նախագիծը, առանձին հարկերի հատակագծերը, նկուղի, կիսանկուղի
մասին տվյալները, շենքի կառուցման տարեթիվը, շենքի և դրա առանձին մասերով
զբաղեցրած

տարածքը,

տեխնիկական

շենքի

պայմանների

ընդհանուր

և

գնահատումը,

օժանդակ
շենքի

մակերեսները,

տեղակայման

շենքի

հողամասի

հատակագիծը, կոմունալ ծառայությունների հասանելիությունը և դրանց տեխնիկական
վիճակը:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թ. հոկտեմբերի 22-ի թիվ
466

«Անշարժ

գույքի

սեփականության

(օգտագործման)

իրավունքի

գրանցման

վկայականի ձևը հաստատելու մասին» որոշման համաձայն, տեխնիկական անձնագրում
2

պետք է ներառվեին հետևյալ տվյալները` հողի մասին տվյալները (հողի օգտագործման
նպատակը, հողի մակերեսը, իրավունքի տեսակը), շինարարական տվյալները, շենքի
օգտագործման նպատակը, մակերեսը, իրավունքի տեսակը:
Մի շարք այլ օրենքներ և իրավական ակտեր նույնպես կարևոր դեր են խաղացել
բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի անձնագրերի հետագա կիրառման
համար: Դրանցից մեկն է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 1998թ. նոյեմբերի 26ի թիվ 168 «Շենքերի ու շինությունների վկայագրավորման (անձնագրավորման)

1
2

http://www.irtek.am/views/act.aspx?tid=932&sc=p16
http://www.irtek.am/views/act.aspx?tid=3366
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մեթոդական ցուցումներ» որոշումը 3, որն ուժը կորցրել է ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարի 08.12.2009թ. թիվ 282-Ն որոշմամբ։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մեկ անգամ ևս 19.03.2015թ.
թիվ 274-Ն որոշմամբ անդրադարձավ շենքերի և շինությունների անձնագրավորմանը և
սահմանեց,

որ

«Հայաստանի

Հանրապետությունում

շենքերի

ու

շինությունների

տեխնիկական վիճակի հետազննությունները կատարվում են դրանց հուսալիության
գնահատման, անձնագրավորման (վկայագրավորման) և անվտանգ շահագործումն
ապահովելու ուղղությամբ համապատասխան միջոցառումներ, այդ թվում` կանխարգելիչ
միջոցառումներ իրականացնելու համար որոշում կայացնելու նպատակով»։ Սակայն
շենքերի և շինությունների անձնագրավորման գործընթացը մի շարք օբյեկտիվ և
սուբյեկտիվ պատճառներով չստացավ իր հետագա զարգացումը:

1.2 Իրավիճակի վերլուծություն և բացահայտված
դժվարությունները
Ներկայում Հայաստանի Հանրապետությունում առկա են շենքերի անձնագրերի
երկու ձևեր` տեխնիկական և էներգետիկ:
ՀՀ

քաղաքաշինության

նախարարի

08.12.2009թ.

թիվ

282-Ն

հրամանով

հաստատվեցին «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների
(այսուհետ`

շենքեր

ու

շինություններ)

տեխնիկական

վիճակի

հետազննության

մեթոդական ցուցումները», որոնք կրում են խորհրդատվական բնույթ և նախատեսված
են օգտագործելու բնակելի, հասարակական և որոշ արտադրական շենքերի և
շինությունների անձնագրավորման համար։ Հիշյալ մեթոդական ցուցումների «Հավելված
2-Բ»-ում ներկայացված է շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննության արդյունքում
լրացման ենթակա անձնագրի ձևաչափը (տես՝ Հավելված 1.1), որում ներառված են.
ա/ շենքի՝ բնության մեջ ֆիզիկապես տեղակայման հետ կապված տվյալներ
(մասնավորապես` մարզը, բնակավայրը, գտնվելու վայրը (հասցեն), միկրոշրջանը,
թաղամասը, տեղամասը),
բ/

շենքին վերաբերող ընդհանուր տվյալներ` (օբյեկտի անվանումը, քարտեզի
(գլխավոր հատակագծի, սխեմայի) համարը, շենքի համարը ըստ քարտեզի,
կառուցվածքի տիպը, հզորության ցուցանիշը` բնակարանների, բանվորական
տեղերի, մահճակալների, սովորողների, անասունների գլխաքանակի թիվը,
արտադրողականությունը, մեկ հերթափոխում աշխատողների թիվը և այլն),

գ/

շենքի

մետրիկական

տվյալները

(շենքի

բարձրությունը,

երկարությունը,

լայնությունը),
դ/

շենքի արժեքային տվյալները (հաշվեկշռային արժեք, սարքավորումների արժեք),

ե/

շենքի

կոնստրուկտիվ

լուծման

և

շինարարական

կոնստրուկցիաների

բնութագրմանը վերաբերող տվյալներ,

3

զ/

շենքի սեյսմիկ վիճակի և սեյսմակայունության տվյալներ,

է/

այլ:

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=55809
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ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր

Մեթոդական ցուցումներում սահմանված են հետազննության փաստաթղթերի
կազմը և ձևակերպումը, այն է՝ (1) Հիմնական բնութագրերը, որն իր մեջ ներառում է
շենքի և/կամ շինության վկայագրավորման թերթը եզրակացության հետ միասին, որտեղ
նշվում են սեյսմակայունության գնահատականը և համապատասխան միջոցառումները
(ուժեղացում,

նշանակության

փաստաթղթերը,

այդ

փոփոխություն,

թվում՝

օբյեկտի

քանդում
լուսանկարը

և

այլն),
և

(2)

նյութեր

Օժանդակ
շինության

սեյսմակայունության վերաբերյալ և (3) լրացուցիչ ներդիրներ, այդ թվում՝ օբյեկտի
ելակետային

փաստաթղթերը,

ինչպես

նաև

ինժեներական

համակարգերի

և

ենթակառուցվածքների սխեմաները։
Անձնագրի

վերոհիշյալ

ձևաչափը

նախատեսված

էր

հավաստելու

շենքի

գնահատականը հետևյալ պարամետրերով.
ա/ սեյսմակայունություն (գնահատում եռաստիճան սանդղակով` «սեյսմակայուն է»,
«չի

բավարարում

սեյսմակայունության

սեյսմակայունության

պահանջներին

պահանջներին»,

տեղանքի

«չի

սեյսմայնության

բավարարում
փոփոխման

պատճառով»),
բ/

վնասվածության աստիճանը,

գ/

մաշվածության աստիճանը:

Անձնագիրը վկայակոչված էր 5-աստիճան սանդղակի կիրառմամբ հավաստելու շենքի
հետագա շահագործմանը վերաբերող եզրակացությունը, մասնավորապես.
1.

շենքը կարող է շահագործվել

2.

շենքի շահագործումը հնարավոր է դրա նշանակության փոփոխումից հետո

3.

պահանջվում է մասնակի ուժեղացում

4.

պահանջվում է լրիվ ուժեղացում

5.

շենքը ենթակա է քանդման:
Շենքերի

ու

շինությունների

տեխնիկական

վիճակի

հետազննություններն

իրականացվում են ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով
սահմանված պահանջներին համապատասխան, տվյալ ոլորտում լիցենզավորված
անձանց կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով: Արդյունքում տրվում է տեխնիկական
վիճակի

վերաբերյալ

եզրակացություն,

որը

այլ

ուսումնասիրությունների

եզրահանգումների հետ, հավելվածի տեսքով, ներառվում է շենքի կամ շինության
անձնագրում (վկայագրում)։
2014թ․ հունվարի 1-ից գործարկման է դրվել «Էներգախնայողություն. Շենքի
էներգետիկ անձնագիր. Հիմնական դրույթներ. Տիպային ձև» (այսուհետ` «էներգետիկ
անձնագիր», ՀՍՏ 362-2013) ստանդարտը, որը նախատեսված է գործող նորմերի
պահանջներին

շենքի

էներգաարդյունավետության

տեսակարար

ցուցանիշի,

այլ

տեսակարար ցուցանիշների և պատող կոնստրուկցիաների ջերմային պաշտպանության
ցուցանիշների համապատասխանությունը հավաստելու համար: Էներգետիկ անձնագիրը
նախատեսված է բազմաբնակարան և հասարակական, նոր ու վերակառուցվող շենքերի
նախագծման, շենքի շահագործման հանձնման-ընդունման, ինչպես նաև գոյություն
ունեցող շենքերի շահագործման փուլում կիրառելու համար:
Շենքի էներգետիկ անձնագիրը պարունակում է (տես՝ Հավելված 1.2).
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ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր

1. էներգետիկ

անձնագիրը

լրացնող

կազմակերպության

և,

մասնավորապես,

պատասխանատու անձի տվյալները,
2. ընդհանուր տեղեկություն շենքի մասին,
3. հաշվարկային կլիմայական պայմանները,
4. երկրաչափական ցուցանիշները,
5. շենքի

ջերմատեխնիկական

և

էներգետիկ

պահանջվող,

հաշվարկային

և

շահագործման ցուցանիշները,
6. արտաքին

պատող

կոնստրուկցիաների

ջերմափոխանցման

բերված

դիմադրությունները,
7. ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և օդափոխման համար ջերմային
էներգիայի տեսակարար ծախսը,
8. շենքին տրված էներգաարդյունավետության դասը և այլն:
Շահագործման մեջ գտնվող շենքերի էներգետիկ անձնագիրը լրացնում են
էներգետիկ աուդիտի արդյունքների հիման վրա:
Հայաստանում շենքերի անձնագրավորման գործընթացի արդյունավետությանը
խոչընդոտող

հանգամանքներից

մեկը

այն

է,

որ

բացակայում

են

հստակ

իրավակարգավորումներ, որոնք կապահովեն շենքի՝ որպես բնության մեջ գտնվող
գույքային օբյեկտի, հաշվառումը/գրանցումը, մասնավորապես՝ ընդհանուր բաժնային
սեփականության իրավունքի գրանցումը (դրա հետագա շահագործման և պատշաճ
պահպանման

նպատակով)՝

տրամադրման,

հստակ

դրանց

հետագա

փոխանցման/փոխանակման
միասնական

սահմանելով

առաջնային

թարմացման,

պատասխանատուների

տեղեկատվական

բազաների

տեղեկության
տեղեկության

փոխհարաբերությունները,

հասանելիությունը,

այդ

բազաները

վարողների և բազաներից օգտվողների պատասխանատվությունը։ Միայն այդ դեպքում
հնարավոր կլինի շենքերի և շինությունների կառավարման նոր մոդել ներդնել և
ապահովել

դրա

բազմաբնակարան,

կիրառման
ինչպես

անձնագրավորումը

արդյունավետությունը։
նաև

իմպերատիվ

հասարակական
պահանջ

չէ,

Դրա

հետ

մեկտեղ`

նշանակության

շենքերի

և

չկա

սահմանված

պատասխանատվություն այն չիրականացնելու համար։
Ակնհայտ է, որ շենքերի և շինությունների անձնագրավորման գործընթացի
արդյունավետ
ռեսուրսներ,

կազմակերպումը
որոնց

և

գնահատումը

իրականացումը
հնարավոր

կպահանջի

է

համապատասխան

ապահովել

առանձին

խորը

ուսումնասիրությամբ և համապատասխան հաշվարկների իրականացմամբ:
Հարցին վերաբերող իրավական դաշտի և առկա իրավիճակի ուսումնասիրությունը
հնարավորություն տվեց կատարել հետևյալ առաջարկությունները.
•

ՀՀ

կառավարության

անհրաժեշտ
գործընթացը,

են՝

քաղաքական

սկսելու

ըստ

և

մշակված

կամքը

ավարտին
և

բոլոր

և

պատրաստակամությունը

հասցնելու

անձնագրավորման

շահագրգիռ

կողմերի

հետ

համաձայնեցված անձնագրի ձևի,
•

օրենսդրորեն

պարտավորեցնել

շենքերի

և

շինությունների

սեփականատերերին գույքագրել (ապահովել գույքագրումը) սեփականության
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իրավունքով

իրենց

պատկանող

շենքերը

և

շինությունները

ըստ

ՀՀ

կառավարության կողմից հաստատվելիք անձնագրի ձևի և դրա լրացման
ուղեցույցի,
•

հաստատել շենքերի և շինությունների անձնագրավորման համար անհրաժեշտ
տեղեկության

հավաքման

մեթոդաբանությունը՝

նշելով

հավաստի

և

արժանահավատ տվյալներ ստանալու աղբյուրները, դրանց ստացման համար
անհրաժեշտ ֆինանսավորման աղբյուրները, տեղեկություն անվճար կամ
վճարովի հիմունքներով ստանալու մեխանիզմները, դրանք չտրամադրելու
իրավական հետևանքները,
•

սահմանել

հստակ

մեխանիզմներ,

ժամկետներ

և

պատասխանատուներ

շենքերի և շինությունների անձնագրավորման գործընթացի համար՝ նշելով
ֆինանսական աջակցության հնարավոր ձևերը, որոնք կարող են լինել
հարկային

արտոնությունների

սեփականատերերին
համաֆինանսավորման

(օրինակ՝

ուղղակի
տեսքով,

գույքահարկի

սուբսիդավորման
ինչպես

արտոնություններ),
կամ

նաև

գործընթացի
լիցենզավորված

(սերտիֆիկացված) մասնավոր ընկերություններին սուբսիդավորելու միջոցով,
•

հստակեցնել շենքերի և շինությունների կառավարման և պահպանության
համար սահմանված վճարների գնագոյացման մեխանիզմները,

•

հստակեցնել պետական աջակցության մեխանիզմները, որոշել հանրայինմասնավոր

համագործակցության

մոդելները

և

ներկայացնել

դրանք

հրապարակավ բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներին,
•

մշակել

ենթակառուցվածքների

զարգացմանն

ուղղված

պետական

աջակցության գործիք և դրանից օգտվելու պայմանները,
•

փոփոխել սեփականատերերի վարքագիծը` համապատասխան կրթական
ծրագրերի իրականացման միջոցով։ Պետք է իրազեկել սեփականատերերին,
ցույց տալ սեփական գույքի հոգսը կրելու լավագույն օրինակներ և մոտիվացնել
բոլորին դառնալու այդ փոփոխությունների կրողը,

•

ներդնել անձնագրավորման գործընթացի և մոնիթորինգի համակարգ, որը
կներառի տվյալների հավաքագրման, առկա այլ տվյալների հետ համադրման,
հստակեցման և ռեգիստրում ըստ սահմանված պահանջների գրանցման
գործընթացները։

1.3 Կիրառելի միջազգային փորձը
Մի շարք երկրներում անձնագրավորման բավականին հարուստ փորձ կա:
Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ գործնականում կիրառվում
են շենքերի (շինությունների) անձնագրերի տարբեր ձևեր (տեխնիկական, էներգետիկ,
սանիտարական, բնապահպանական, հրդեհային անվտանգության և այլն), որոնցում
ներառված են ինչպես շենքը բնութագրող ընդհանուր տվյալները (օրինակ` շենքի
կառուցման

տարեթիվը,

հարկայնությունը,

բնակարանների

և

մուտքերի

թիվը,

կոնստրուկտիվ լուծումները, տիպը և այլն), այնպես էլ ֆունկցիոնալ նշանակությունը
բնորոշող

տվյալներ:

Հետխորհրդային(Ռուսաստանի

Դաշնություն,

Ուկրաինա,
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Բելառուսիա և այլ) և Եվրամիության (Գերմանիա, Ֆրանսիա, Բելգիա և այլ) երկրներում
տարբեր տեսակի անձնագրերում շենքերի ընդհանուր տվյալների կրկնողություններից
խուսափելու համար ստեղծվում են միասնական անձնագրեր, որոնք ունենում են
համապատասխան

ներդիրներ

(օրինակ`

տեխնիկական

վիճակի,

էներգետիկ

ցուցանիշների, կառավարման գործունեությանը վերաբերվող և այլն): Նման մոտեցումը
նպատակահարմար է կիրառել նաև Հայաստանի պայմանների համար: Հարցին
վերաբերող հասանելի գրականության ուսումնասիրությունը թույլ տվեց կատարել
հետևյալ առաջարկությունները.
•

Շենքերի

վերաբերյալ

տվյալների

հավաքագրման

գործընթացում

կրկնողություններ բացառելու նպատակով՝ Հայաստանի պայմանների համար
կիրառել անձնագրի միասնական ձևաչափը համապատասխանորեն բնակելի և
հասարակական շենքերի համար:
•

Անձնագրի «Շենքի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություն» բաժնի վարումը
պետք է լինի բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի պարտադիր
պարտականություններից մեկը, որը կարտացոլվի «Բազմաբնակարան շենքի
պահպանման և շահագործման կանոններում»:

•

Կիրառել անհրաժեշտ տեղեկության հավաքագրման և շենքի անձնագրի
լրացման ուղեցույց:

•

Մշակել

բնակարանների

սեփականատերերին

ցուցաբերվող

պետական

աջակցության ծրագիր, որն ուղղված լինի տեխնիկական փորձաքննության և
էներգետիկ աուդիտի գծով նպաստների (փոխհատուցման) տրամադրմանը:
•

Մշակել

տեխնիկական

գործառույթների

փորձաքննության

համար

և

նախատեսված

էներգետիկ

վարկերի

աուդիտի

տրամադրման

մեխանիզմներ:

1.4 Բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի անձնագրերի
օրինակելի ձևերի և դրանց լրացման ուղեցույցների մշակում
Առաջադրանքի շրջանակներում տրվել են բազմաբնակարան և հասարակական
շենքերի անձնագրերի կառուցվածքի վերաբերյալ առաջարկություններ և մշակվել են
դրանց օրինակելի ձևերը (տես՝ Հավելված 1.3 և 1.4)՝ ներառելով հետևյալը.
•

շենքի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություն

•

տեղեկություն շենքի շինությունների վերաբերյալ

•

տեղեկություն

շենքի

ընդհանուր

բաժնային

սեփականություն

հանդիսացող

միասնական ամբողջական սպասարկման համար նախատեսված ինժեներական
համակարգերի և սարքավորումների վերաբերյալ
•

տեղեկություն

շենքի

ընդհանուր

բաժնային

սեփականություն

հանդիսացող

հիմնական կառուցվածքային տարրերի բնութագրերի վերաբերյալ
և ներդիրները`
•

Ներդիր 1. Շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն

•

Ներդիր 2. Ինժեներաերկրաբանական հետազննության նյութեր

•

Ներդիր 3. Շենքի էներգետիկ անձնագիր
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•

Ներդիր 4. Շենքի աղբահանության համակարգի նկարագրություն

•

Ներդիր 5. Սեյսմամեկուսացման համակարգի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ
եզրակացություն

•

Ներդիր 6. Շենքի հրդեհային անվտանգության վերաբերյալ եզրակացություն

•

Ներդիր 7. Շենքի վերելակների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ
եզրակացություն

•

Ներդիր 8. Շենքի կառավարման տեղեկատվական թերթիկ (չի պահանջվում
հասարակական շենքի դեպքում)

•

Ներդիր 9. Շենքի բնակիչների մասին տեղեկատվական թերթիկ (չի պահանջվում
հասարակական շենքի դեպքում)

•

Ներդիր 10. Տեղեկություն տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց համար
մատչելիության պայմանների վերաբերյալ

•

Ներդիր 11. Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթեր

•

Ներդիր 12. Ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքի
նկատմամբ իրավունքները Հաստատող փաստաթղթերի պատճեններ
Առաջադրանքի

շրջանակներում

մշակված

բազմաբնակարան

և

հասարակական շենքերի անձնագրերի օրինակելի ձևերը և դրանց կառուցվածքը
համաձայնեցվել

են`

շահագրգիռ

մարմինների

հետ,

մասնավորապես`

ՀՀ

քաղաքաշինության կոմիտեի, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, ՀՀ
վիճակագրական

կոմիտեի,

ՀՀ

անշարժ

գույքի

կադաստրի

կոմիտեի,

ՀՀ

մշակույթի նախարարության, ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային
անվտանգության տեսչական մարմնի, ՀՀ առողջապահության նախարարության,
ՀՀ

տարածքային

աշխատանքի

և

կառավարման

սոցիալական

և

զարգացման

հարցերի

նախարարության,

նախարարության,

ՀՀ

ՀՀ

էներգետիկ

ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության, ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների նախարարության, ՀՀ բնապահպանության նախարարության,
Երևանի քաղաքապետարանի:
Մշակվել է բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի անձնագրերի
օրինակելի ձևերի լրացման ուղեցույցներ (տես՝ Հավելվածներ 1.5 և 1.6), որտեղ
մանրամասն

նկարագրված

են

այն

աղբյուրները,

որոնք

հիմք

կծառայեն

անձնագրերը լրացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկություն ստանալու համար:

1.5 Բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի անձնագրերի
օրինակելի ձևերի փորձնական լրացում
Առաջադրանքի շրջանակներում «Հայնախագիծ» ԲԲԸ աշխատանքային խումբը
իրականացրեց

ՄԱԶԾ

հասարակական

և

անձնագրերի

2

լրացում'

հայաստանյան
բազմաբնակարան
հիմք

ընդունելով

գրասենյակի
շենքերի
այդ

կողմից

համար

շենքերի

առաջարկված

2

փորձնական

կարգով

տեխնիկական

վիճակի
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հետազննության և էներգետիկ աուդիտի արդյունքները: Լրացվել են հետևյալ շենքերի
անձնագրերը.
1.

նորակառույց բազմաբնակարան շենք (ք. Երևան, Արաբկիր վարչական շրջան,
Ադոնցի փողոց N6/1),

2.

գոյություն ունեցող բազմաբնակարան շենք (ք. Երևան, Նոր Նորք, Ջրվեժ,
Բանավան, շենք 42),

3.

թիվ 3 Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն (ք. Երևան, 0041,
Էրեբունի վարչական շրջան, Էրեբունի 15),

4.

թիվ 110 մանկապարտեզ (ք. Երևան, Նոր Նորք, Մայակ թաղամաս, թիվ 6 շենք):
Փորձնական կարգով շենքերի անձնագրերի լրացման արդյունքների վերաբերյալ

կատարվել է վերլուծություն, որի արդյունքում վեր են հանվել տվյալների հավաքագրման
ընթացքում ծագած ինստիտուցիոնալ, իրավական և ֆինանսական խոչընդոտները,
տրվել են դրանց հնարավոր լուծումները:
Մասնավորապես ուշագրավ էին հետևյալ դժվարությունները.
•

անհրաժեշտ

նախագծային

կառավարման

մարմինների,

փաստաթղթերի
տեղական

ձեռք

բերումը:

Շենքի

ինքնակառավարման

կամ

համապատասխան պետական մարմինների պատասխանատու աշխատակիցները սուբյեկտիվ (օրինակ, ժամանակ տրամադրելու ցանկություն չունենալու)
կամ օբյեկտիվ (նախագծային փաստաթղթերի բացակայության) պատճառներով

հրաժարվում

էին

տրամադրել

անհրաժեշտ

նախագծային

փաստաթղթերը: Այդ հանգամանքը զգալիորեն ազդեց շենքերի անձնագրերի
լրացման որակի վրա, քանի որ շենքի անձնագրի տվյալների մեծամասնության
աղբյուր են հանդիսանում նախագծային փաստաթղթերը,
•

Ներդիրներ 2-ի (Ինժեներաերկրաբանական հետազննության նյութեր), 4-ի
(Շենքի աղբահանության համակարգի նկարագրություն), 5-ի (Սեյսմամեկուսացման համակարգի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն), 6ի (Շենքի հրդեհային անվտանգության վերաբերյալ եզրակացություն), 7-ի
(Շենքի վերելակների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն)
լրացման հետ կապված դժվարությունները, քանի որ դրանք պահանջում էին
մասնագիտացված

լիցենզավորված

կազմակերպությունների

ներգրավումը

համապատասխան հետազննություններ անցկացնելու և եզրակացություններ
տալու նպատակով: Բնականաբար այս գործընթացները պահանջում էին ոչ
միայն ժամանակ, այլև լրացուցիչ բավականին մեծ ֆինանսական միջոցներ,
որոնց ապահովումը անձնագրերի փորձնական լրացման փուլում հնարավոր
չէր, ինչի պատճառով ներդիրները լրացվել են ոչ ամբողջ ծավալով,
•

ներդիրներ 8-ի (Շենքի կառավարման տեղեկատվական թերթիկ) և 9-ի (Շենքի
բնակիչների մասին տեղեկատվական թերթիկ) լրացումը, քանի որ շենքերի
կառավարման

մարմինների

իրականացրել

որևէ

ղեկավարները

գրառումներ

տարիների

վերոնշյալ

ընթացքում

ներդիրներում

չեն

ներառված

տեղեկատվության վերաբերյալ:
Իրականացվել

է

շենքերի

անձնագրավորման

գործընթացի

արժեքային

գնահատում` խոշորացված ցուցանիշներով (տես՝ Հավելված 1.5): Մասնավորապես,
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նորակառույց և գոյություն ունեցող բազմաբնակարան շենքերի անձնագրավորման
գործընթացի մոտավոր արժեքը կազմեց համապատասխանորեն՝ 2,6 ՀՀ դրամ և 6,7 ՀՀ
դրամ:

1.6 Տեղեկատվական համակարգի ներդրմանն առնչվող
օրենսդրական դաշտը, միջազգային փորձը,
առաջարկությունները
Առաջադրանքի

շրջանակներում

իրականացված՝

շենքերի

տեղեկատվական

համակարգի ներդրմանն առնչվող օրենսդրական դաշտի, միջազգային փորձի, շենքերի
վերաբերյալ

Հայաստանում

համատեղելիության

և

առկա

տեղեկատվական

շահագրգիռ

կողմերի

համակարգերի,

ներգրավվածության

դրանց

վերաբերյալ

վերլուծության արդյունքում արվել են հետևյալ հիմնական եզրակացությունները և
առաջարկությունները.
Եզրակացություններ.
•

Ներկայում Հայաստանում գոյություն չունի բնակելի և հասարակական շենքերի
և շինությունների կառավարման տեղեկատվական միասնական էլեկտրոնային
բազա կամ համակարգ։ Առանձին պետական գերատեսչություններում (ՀՀ
անշարժ

գույքի

կադաստրի

կոմիտե,

Երևանի

քաղաքապետարան,

ՀՀ

համայնքներ, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե և այլն) առկա են բնակչության,
բազմաբնակարան և հասարակական շենքերին, բնակարանային սեկտորին
վերաբերող էլեկտրոնային բազաներ, ցուցակներ։ Բայց այդ տվյալները
ամբողջական չեն, իսկ բազաները փոխկապակցված չեն կամ ինտեգրված չեն
որևէ միասնական առցանց տեղեկատվական համակարգի հետ։
•

Միջազգային փորձը նախապատվություն է տալիս գոյություն ունեցող ներքին
համակարգերի ինտեգրմանը համապարփակ տեղեկատվական համակարգին,
քան ամբողջովին նոր համակարգի ստեղծմանը։

•

Միջազգային

փորձը

կարևորում

է

համապատասխան

օրենսդրական

կարգավորումների ապահովումը, որը կերաշխավորի համակարգի բնականոն
աշխատանքը։
•

Համապարփակ
ներդրումը

միասնական

խրախուսում

է

առցանց

էլեկտրոնային

մասնավոր-հանրային

համակարգերի

համագործակցությունը։

Մասնավոր հատվածը ապահովում է ներդրումներ համակարգը տեղադրելու
համար,

միևնույն

ժամանակ,

ներդրումային

ծրագիրը

ենթադրում

է

ինքնածախսածածկում, առաջին հերթին՝ ծառայությունների դիմաց վճարների
հաշվին, որոնք եկամուտի և ներդրման հետգնման հիմնական աղբյուրն են:
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•

Համակարգի

կառավարման

օպերատորը

կարող

է

լինել

պետական

գերատեսչությունը, որը պետք է ունենա համապատասխան կարողություններ
ունեցող առանձին ստորաբաժանում՝ կառավարումը իրականացնելու համար:
•

Նման միասնական համակարգի ներդրումը Հայաստանում հնարավորություն
կտա նաև, որպեսզի բնակիչները էլեկտրոնային եղանակով հնարավորություն
ունենան մասնակցել որոշումների կայացմանը, օգտատերերը կարող են
ներբեռնել շենքերին վերաբերող ցանկացած տեղեկություն, կառավարման
մարմինները կարող են հաշվարկել, վերլուծել իրենց բյուջեները, պլանավորել
աշխատանքները, կազմակերպել ժողովներ, իրականացնել հարցումներ կամ
ուղարկել ծանուցումներ։

•

Նման

տեղեկատվական

համակարգերը

թույլ

կտան

կազմել

շենքերի,

կառավարման ծախսերի և այլ հարցերի վերաբերյալ վիճակագրական տարբեր
հաշվետվություններ,

քարտեզներ,

որտեղ

կարելի

է

ստանալ

շենքերի,

կառավարման մարմինների և այլ օբյեկտների տեղաբաշխվածությունը և
անմիջապես մուտք գործել տվյալ օբյեկտին վերաբերող տեղեկատվությանը։
•

BIM-համակարգը

մեծ

տեղեկատվության
շինարարի

և

պոտենցիալ

շենքերին

վերաբերող

ամբողջացնելով

նախագծողի,

սեփականատերերի/կառավարիչների

տրամադրած

համախմբման

շենքի

ունի

համար՝

տեղեկությունը։
Առաջարկություններ.
1.

Ներդնել

բնակարանային

ֆոնդի

կառավարման

միասնական

առցանց

տեղեկատվական համակարգ, որը հասանելի կլինի կառավարման տարբեր
օղակներում

ընդգրկված

համացանցային

պատասխանատու

հասանելիություն

ունեցող

մարմիններին,
և

ինչպես

համացանցից

նաև

օգտվելու

կարողություն ունեցող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց:
2.

Ինտեգրել

արդեն

գոյություն

ունեցող

տեղեկատվական

համակարգերը

համապարփակ տեղեկատվական համակարգին, ամբողջովին նոր համակարգ
ստեղծելու փոխարեն։
3.

Հստակեցնել ՀՀ կառավարության բյուջետային հնարավորությունները, ինչպես
նաև աջակցության այլ մեխանիզմները՝ ՀՀ թվային օրակարգի և դրա հետ
առնչվող

վարչարարության

խնդիրների

լուծումներ

ներառող

միասնական

քաղաքականության մշակման, իրականացման գործընթացի, ինչպես նաև նշված
ոլորտների աշխատանքային ռեսուրսների, գործառույթների պլանավորման և
բյուջետավորման հարցերում:
4.

Մշակել ՀՀ երկարաժամկետ թվային օրակարգի, այդ օրակարգի մեջ շենքերի
տեղեկատվական համակարգերի, ներառյալ դրանց նպատակների և ակնկալվող
արդյունքների

գործիքակազմ,

միասնական

չափորոշիչներ

և

տվյալների

հավաքման մեթոդաբանություն։
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5.

Ապահովել ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
համապատասխան
զարգացում,

աշխատողների

այդ

թվում`

կարողությունների

յուրաքանչյուր

շարունակական

պետական

կամ

տեղական

ինքնակառավարման մարմնում անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսների կարիքի
գնահատում,

նոր

ռեսուրսների

վերապատրաստման

պլանի

հավաքագրման
կազմում,

և

առկա

անհրաժեշտ

ռեսուրսների

մասնագետներին

ներկայացվող պահանջների մշակում, պետական մարմինների աշխատակազմերի
իրազեկում և հատուկ համակարգերի պատասխանատու ստորաբաժանումների
մասնագետների

վերապատրաստում,

հավաստագրման

գործընթացին

աջակցություն և այլն։
6.

Ներդնել շենքերի տեղեկատվական բազաների կառավարման համակարգերի և
ընթացակարգերի
գնահատման

և

կիրառման

նկատմամբ

վերլուծության

հսկողության,

ոլորտում

մշտադիտարկման,

ներգրավված

անձնակազմի

վերապատրաստման մեխանիզմներ։
7.

Այլ առաջարկություններն արտացոլված են ընդլայնված հաշվետվությունում:
Առաջադրանքի շրջանակներում մշակվել է շենքերի տեղեկատվական համակարգի

ներդրման համակարգչային ծրագրի տեխնիկական առաջադրանքը (տես՝ Հավելված
1.7):
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II. ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՇԵՆՔԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ, ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ, ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ,
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՓՈՐՁԸ
2.1 Հայաստանում գործող օրենսդրական դաշտը
Շենքի անձնագրերի առկա ձևերը
Ներկայում Հայաստանի Հանրապետությունում առկա են շենքերի անձնագրերի
երկու

ձևեր`

նախարարի

տեխնիկական
08.12.2009թ.

և

էներգետիկ

թիվ

282-Ն

անձնագրեր:

հրամանով

ՀՀ

քաղաքաշինության

հաստատվեցին

«Բնակելի,

հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների (այսուհետ` շենքեր ու
շինություններ) տեխնիկական վիճակի հետազննության մեթոդական ցուցումները», որոնք
կրում են խորհրդատվական բնույթ և նախատեսված են օգտագործելու բնակելի,
հասարակական և որոշ արտադրական շենքերի և շինությունների անձնագրավորման
համար։ Հիշյալ մեթոդական ցուցումների «Հավելված 2-Բ»-ում ներկայացված է շենքի
տեխնիկական վիճակի հետազննության արդյունքում լրացման ենթակա Անձնագրի
ձևաչափը (տես՝ Հավելված 1.1):
Անձնագիրը ներառում է շենքը բնութագրող 45 ցուցանիշ, որոնցում ներառված են.
ա/ շենքի՝ բնության մեջ ֆիզիկապես տեղակայման հետ կապված տվյալներ
(մասնավորապես` մարզը, բնակավայրը, գտնվելու վայրը (հասցեն), միկրոշրջանը,
թաղամասը, տեղամասը),
բ/

շենքին վերաբերող ընդհանուր տվյալներ` (օբյեկտի անվանումը, քարտեզի
(գլխավոր հատակագծի, սխեմայի) համարը, շենքի համարը ըստ քարտեզի,
կառուցվածքի տիպը, հզորության ցուցանիշը` բնակարանների, բանվորական
տեղերի, մահճակալների, սովորողների, անասունների գլխաքանակի թիվը,
արտադրողականությունը, մեկ հերթափոխում աշխատողների թիվը և այլն),

գ/

շենքի

մետրիկական

տվյալները

(շենքի

բարձրությունը,

երկարությունը,

լայնությունը),
դ/

շենքի արժեքային տվյալները (հաշվեկշռային արժեք, սարքավորումների արժեք),

ե/

շենքի

կոնստրուկտիվ

լուծման

և

շինարարական

կոնստրուկցիաների

բնութագրմանը վերաբերող տվյալներ,
զ/

շենքի սեյսմիկ վիճակի և սեյսմակայունության տվյալներ,

է/

այլ:
Մեթոդական ցուցումներում սահմանված են հետազննության փաստաթղթերի

կազմը և ձևակերպումը, այն է՝ (1) Հիմնական բնութագրերը, որն իր մեջ ներառում է
շենքի և/կամ շինության վկայագրավորման թերթը եզրակացության հետ միասին, որտեղ
նշվում են սեյսմակայունության գնահատականը և համապատասխան միջոցառումները
(ուժեղացում,

նշանակության

փաստաթղթերը,

այդ

փոփոխություն,

թվում՝

օբյեկտի

քանդում

լուսանկարը

և

այլն),
և

(2)

նյութեր

Օժանդակ
շինության
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սեյսմակայունության վերաբերյալ և (3) լրացուցիչ ներդիրներ, այդ թվում՝ օբյեկտի
ելակետային

փաստաթղթերը,

ինչպես

նաև

ինժեներական

համակարգերի

և

ենթակառուցվածքների սխեմաները։
Շենքերի և շինությունների անձնագրավորման աշխատանքները կատարվում են
լիցենզավորված անձանց կողմից և անձնագրերն անհրաժեշտ են օբյեկտի տեխնիկական
վիճակի հետագա դիտարկման համար։
Անձնագրի

վերոհիշյալ

ձևաչափը

նախատեսված

էր

հավաստելու

շենքի

գնահատականը հետևյալ պարամետրերով.
ա/ սեյսմակայունություն (գնահատում եռաստիճան սանդղակով` «սեյսմակայուն է»,
«չի

բավարարում

սեյսմակայունության

սեյսմակայունության
պահանջներին

պահանջներին»,

տեղանքի

«չի

սեյսմայնության

բավարարում
փոփոխման

պատճառով»),
բ/

վնասվածության աստիճանը,

գ/

մաշվածության աստիճանը:
Անձնագիրը վկայակոչված էր 5-աստիճան սանդղակի կիրառմամբ հավաստելու

շենքի հետագա շահագործմանը վերաբերող եզրակացությունը, մասնավորապես.
• շենքը կարող է շահագործվել
• շենքի շահագործումը հնարավոր է դրա նշանակության փոփոխումից հետո
• պահանջվում է մասնակի ուժեղացում
• պահանջվում է լրիվ ուժեղացում
• շենքը ենթակա է քանդման:
Տեխնիկական անձնագրի կիրառմամբ անձնագրավորման հիմնական խնդիրն էր
սեյսմակայունության տեսանկյունից գնահատել գոյություն ունեցող շինարարական
օբյեկտները և տալ վերջնական եզրակացություն դրանց հետագա շահագործման կամ
քանդման վերաբերյալ։ Մեթոդական ցուցումներում հստակ նշված էր, որ անձնագրեր
պետք է կազմվեին նաև նոր ավարտված շինարարական օբյեկտների համար և դրանք
պետք է մտցվեին օբյեկտի ընդունման անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկի մեջ, որը
սակայն երբևիցե չի արվել ըստ մեր ունեցած տեղեկատվության։ Անհրաժեշտ է նշել, որ
անձնագրում ներառված տվյալները անհրաժեշտ է վերախմբավորել և լրամշակել՝ դրանք
դարձնելով

համապարփակ,

հավաքագրման

համար

իսկ

սահմանել

հավաստի
գործուն

և

արժանահավատ

մեխանիզմներ,

տվյալների

պատասխանատու

սուբյեկտների ցանկ և օրենքով սահմանված վարչական պատասխանատվության
միջոցներ,

քանի

որ

հենց

անձնագրերն

են

հիմք

հանդիսանալու

շենքերի

տեխնիկական տվյալների միասնական տեղեկատվական բանկի ստեղծման և
համալրման համար։
Մեթոդական ցուցումների հավելվածում հնարավորինս հստակ նշված են այն
հետազննական աշխատանքները, որոնք պետք է կատարվեին սպասվելիք սեյսմիկ
ազդեցությունների

ժամանակ

շենքերի

և

շինությունների

հավանական

վարքի

գնահատման համար։ Այդ աշխատանքները իրենց մեջ ներառում էին հետազննվող
օբյեկտը բնութագրող տեխնիկական փաստաթղթերի և այլ նյութերի հավաքումը և
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ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև օբյեկտի դիտողական և դիտողա-գործիքային
հետազննության խորությունը կամ սահմանները։ Հետազննության արդյունքները ըստ
սահմանված կետերի պետք է ներառվեին անձնագրի մեջ։ Հետազննության բոլոր
նյութերի վերլուծության, եզրակացությունների և ընդհանրացման հիման վրա, որոնք
ներառվում

էին

շենքի/շինության

անձնագրում,

որոշվում

էր

դրա

համապատասխանությունը սեյսմակայունության պահանջներին, և հնարավորություն էր
ստեղծվում

օբյեկտիվորեն

որոշել

կոնստրուկցիաների

ուժեղացման

նպատակահարմարության հարցը, նկատի ունենալով տնտեսական, տեխնիկական,
սոցիալական և այլ գործոններ։
Հատուկ անդրադարձ է արվել նաև գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների
անձնագրավորմանը՝ հստակ նշելով, որ անձնագրավորումը ելակետային փուլ է
հանդիսանում այն աշխատանքների համար, որոնք կարող են ապահովել սոցիալապես
անհրաժեշտ և տնտեսապես նպատակահարմար սեյսմապաշտպանության մակարդակ,
ինչպես

նաև

դիտարկվել

սեյսմակայունության

որպես

մասին

և

նախնական

կարծիք

շենքի

եզրակացություն
քանդման,

շենքի/շինության

ուժեղացման

(նշելով

ուժեղացման մակարդակը և եղանակը) կամ դրա նշանակության փոփոխության
նպատակահարմարությունը։
Սույն մեթոդական ցուցումներում հստակ ներկայացված չէ հետազննության
փաստաթղթերի կազմի և ձևակերպման հիմնական բնութագրերը, և հասկանալի չէ,
արդյո՞ք,

անձնագիրն

է

կազմում

հետազննության

փաստաթղթերի

մաս,

թե

հետազննության փաստաթղթերն են այլ փաստաթղթերի հետ միասին կազմում
անձնագրի

անբաժանելի

մասը

(օրինակ՝

օբյեկտի

լուսանկարները,

ելակետային

փաստաթղթերը, ինժեներական համակարգերի և ենթակառուցվածքների սխեմաները,
շենքի լուսանկարները և այլն)։ Թիվ 2 հավելվածի աղյուսակ 1-ում հստակ ներկայացված
են քաղաքացիական և արտադրական շենքերի հիմնական տեսակները, իսկ աղյուսակ 2ում՝

շենքերի

կոնստրուկտիվ

լուծումների

տիպերը,

աղյուսակ

3-ում՝

հիմքային

կոնստրուկցիաների տիպերը։ Ներկայացված է նաև «Շենքերի դասակարգումը ըստ
վնասվածության աստիճանի», որում կարևոր վերապահում է արված 4-րդ աստիճանի
վնասվածություն ունեցող շենքերին, այն շենքերին, որոնց կոնստրուկցիաների վիճակը
վթարային է և այդ շենքերը վտանգավոր են հետագա շահագործման համար, այդ
շենքերի բնակիչները ենթակա են տարհանման: Չորրորդ աստիճանի վնասվածություն
ունեցող շենքերը հիմնականում ենթակա են քանդման, քանի որ դրանց վերականգնմանուժեղացման աշխատանքների կատարումը տնտեսապես աննպատակահարմար է,
բացառությամբ «ճարտարապետական

պատմամշակութային արժեք ներկայացնող

շենքերը, որոնց նկատմամբ պետք է ցուցաբերել անհատական մոտեցում»։
Եթե

գնահատելու

լինենք

«Շենքերի

և

շինությունների

վկայագրավորման

(անձնագրավորման) մեթոդական ցուցումները» փաստաթղթի իրավական արժեքը,
ապա, ինչպես նշեցինք վերևում, այն կրում է խորհրդատվական բնույթ, հաստատվել է
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի հրամանով և չունի իմպերատիվ ուժ իր բոլոր
իրավական հետևանքներով:
Ըստ քաղաքացիական և արտադրական շենքերի տեսակների անձնագրերը կարող
են ունենալ էական տարբերություններ, սակայն անձնագրավորման կարգ ընդունելիս և
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միասնական անձնագրի ձև մշակելիս պետք է ելնել այն մոտեցումից, թե որոնք են այն
նվազագույն տվյալները, որոնք պարտադիր պետք է ներառվեն ցանկացած տեսակի
շենքի/շինության անձնագրի մեջ, և հիմք հանդիսանան շենքերի ու շինությունների
անձնագրային տվյալների միասնական տեղեկատվական շտեմարանի ստեղծման,
համալրման,

թարմացման,

տվյալների

պարբերական

վերլուծության

և

այդ

վերլուծությունների հիման վրա ՀՀ-ում առկա բնակելի և հասարակական նշանակության
շենքերի ու շինությունների (անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ քաղաքաշինական
կառույցների) պահպանման, քաղաքականություն որոշելու, բարելավման ուղղությամբ
ռազմավարական կամ ներդրումային ծրագրեր մշակելու համար։ Տվյալները պետք է
լինեն

հավաստի,

համադրելի,

համեմատելի

և

հավաքված

նույն

ձևաչափով

ու

մեթոդաբանությամբ, որը պետք է սահմանվի առնվազն կառավարության որոշմամբ և
պարտադիր լինի այն բոլոր սուբյեկտների համար, որոնք համարվել են տեղեկություն
հավաքող,

դասակարգող,

տեղեկատվական

մշակող,

շտեմարան

ներկայացնող/տարածող,

վարող,

վիճակագրական

արխիվացնող,

հաշվետվություններ

ներկայացնող և այլն։
Սույն բաժնում հարկ չենք համարում անդրադառնալ այն տվյալներին, որոնք
պարտադիր պետք է ներառվեն անձնագրի մեջ, քանի որ այս հանձնառության
շրջանակներում մշակված անձնագրի օրինակելի ձևում հստակ կներկայացվեն այն
պահանջները, որոնք պարտադիր են շենք/շինությունների

վերաբերյալ պատշաճ

տեղեկություն հավաքելու և անձնագիր կազմելու համար։ Մի բան հստակ է, որ օբյեկտի
անձնագիրը կազմվում է հետազննության արդյունքների հիման վրա, որտեղ հիմնական
բնութագրերի հետ միասին արվում են եզրահանգումներ դրա հետագա շահագործման,
ուժեղացման, վերակառուցման կամ քանդման վերաբերյալ:
Վերջին տարիներին լուրջ ուշադրության են արժանանում բազմաբնակարան և
հասարակական շենքերի և շինությունների էներգաարդյունավետության բարձրացման
հարցերը։

Շենքերի և շինությունների էներգետիկ աուդիտի անցկացման, էներգետիկ

արդյունավետության բարձրացման, էներգետիկ անձնագրեր կազմելու պահանջներ
ունենալու անհրաժեշտությունը մեծապես կարևորվել է ՄԱԶԾ ֆինանսավորմամբ
իրականացվող

ծրագրերի

արդյունավետության

շրջանակներում,

բարձրացում»

ՄԱԶԾ-ԳԷՖ

օրինակ՝
ծրագրի

«Շենքերի

էներգետիկ

շրջանակներում,

որն

իրականացվել է 2010-2016թթ․:
Ծրագիրը նպաստել է Հայաստանում Էներգաարդյունավետության սկզբունքների
վրա հիմնված շինարարական նորմերի և ստանդարտների մշակման, ընդունման և
կիրարկման

աշխատանքներին,

ինչպես

նաև

քաղաքաշինության

բնագավառում

էներգաարդյունավետության ոլորտի կայացման և զարգացման համար անհրաժեշտ
իրավական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացմանը։
Ծրագրի շրջանակներում մշակվել է «Էներգախնայողություն: Շենքի էներգետիկ
անձնագիր: Հիմնական դրույթներ: Տիպային ձևեր» ազգային ստանդարտի նախագիծը և
ներկայացվել է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ։ Ստանդարտի նախագիծը
ներկայացվել է «Էներգետիկա» տեխնիկական հանձնաժողովին, հաստատվել է 2013թ.
նոյեմբերի 12-ի նիստում և գրանցվել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի կողմից
որպես ՀՍՏ 362-2013, որը գործողության մեջ է դրվել 2014 թ. հունվարի 1-ից։
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Սույն ազգային ստանդարտը նախատեսված է գործող նորմերի պահանջներին
շենքի ջերմային էներգաարդյունավետության տեսակարար ցուցանիշի, այլ տեսակարար
ցուցանիշների և պատող կոնստրուկցիաների ջերմային պաշտպանության ցուցանիշների
համապատասխանությունը հավաստելու համար: Էներգետիկ անձնագրի տիպային ձևը
տրված է Հավելված 1.2-ում: Էներգետիկ անձնագիրը նախատեսված է բնակելի և
հասարակական, նոր ու վերակառուցվող շենքերի նախագծման, շենքի շահագործման
հանձնման-ընդունման, ինչպես նաև գոյություն ունեցող շենքերի շահագործման փուլում
կիրառելու համար:
Էներգետիկ անձնագիրը հնարավորություն է տալիս ունենալ միասնական ձևի
օբյեկտիվ տեղեկություն շենքերի վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսների օգտագործման
մակարդակի

և

արդյունավետության

մասին։

Շենքի

էներգետիկ

անձնագիրը

նախատեսված է շենքի էներգաարդյունավետության տեսակարար բնութագրի, պատող
կոնստրուկցիաների
ցուցանիշների

ջերմապաշտպանիչ

համապատասխանությունը

հատկությունների,
շինարարական

այլ

նորմերով

տեսակարար
սահմանված

պահանջներին հավաստելու համար։
Շահագործման մեջ գտնվող շենքերի էներգետիկ անձնագիրը լրացնում են
էներգետիկ աուդիտի հիման վրա: Շենքի էներգետիկ անձնագիրն օրենքով սահմանված
կարգով լրացվում է սերտիֆիկացված անձի կողմից շենքի նախագծման և շենքը
շահագործման հանձնելու փուլերում:
Շենքի էներգետիկ անձնագիրը ներառում է.
• էներգետիկ անձնագիրը լրացնող կազմակերպության և, մասնավորապես,
պատասխանատու անձի տվյալները,
• ընդհանուր տեղեկություն շենքի մասին,
• հաշվարկային կլիմայական պայմանները,
• երկրաչափական ցուցանիշները,
• շենքի ջերմատեխնիկական և էներգետիկ պահանջվող, հաշվարկային և
շահագործման ցուցանիշները,
• արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման բերված
դիմադրությունները,
• ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և օդափոխման համար ջերմային
էներգիայի տեսակարար ծախսը,
• շենքին տրված էներգաարդյունավետության դասը և այլն:
Շենքերի և շինությունների տեխնիկական և էներգետիկ անձնագրերը ունեն
նմանություններ, ինչպես նաև առանձնահատկություններ, որոնք պայմանավորված են
այն նպատակներով և խնդիրներով, որոնք ներկայացվում են տվյալ տեսակի անձնագրի
լրացման համար պարտադիր պահանջների ապահովման անհրաժեշտությամբ։ Երկու
անձնագրերում էլ կան հաստատուն տվյալներ, որոնք պայմանավորված են շենքի
նախագծով,

կառուցմամբ

և

շահագործմամբ,

բնության

մեջ

շենքի

փաստացի

տեղակայմամբ, երկրաչափական ցուցանիշներով և այլն (օրինակ՝ շենքի հասցեն, շենքի
ծածկագիրը/համարը

ըստ

քարտեզի,

կառուցվածքի

տիպը,

նախագծող

կազմակերպությունը, նախագծի տեսակը, կատարման տարեթիվը, շահագործման
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հանձնելու

տարեթիվը,

բարձրությունը,

շենքի

նկուղի

կոնստրուկցիան,

բաժանումը

առկայությունը,

տանիքի

մասերի,

հարկայնությունը,

միջհարկային

կոնստրուկցիան,

ծածկի

միջնապատերը,

և

հարկի

վերնածածկի

շենքերի

հարկերի

մակերեսների գումարը, շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ընդհանուր
մակերեսը,

նկուղի/ձեղնահարկի

առկայությունը,

ինժեներական

կառույցների

առկայությունը և այլն)։ Սակայն կան մի շարք ցուցանիշներ, որոնք հույժ կարևոր են և
ենթակա են պարտադիր լրացման շենքի էներգետիկ անձնագրում, ինչպիսիք են շենքի
հաշվարկային

պայմանները,

ցուցանիշները,

ջերմատեխնիկական

տեսակարար

ցուցանիշները,

ցուցանիշները,

օժանդակ

գործակիցները,

էներգաարդյունավետության համալիր ցուցանիշները, շենքի էներգետիկ բեռնվածքը և
այլն (տե՛ս, էներգետիկ անձնագրի 2-ից 9-րդ բաժինները)։
Եթե շենքի տեխնիկական անձնագրի նպատակը և հիմնական խնդիրը գոյություն
ունեցող օբյեկտների տեխնիկական վիճակի գնահատումն է դրանց սեյսմակայունության
տեսանկյունից և եզրակացության կազմումն է դրանց հետագա շահագործման կամ
քանդման անհրաժեշտության վերաբերյալ, ապա էներգետիկ անձնագիրը փաստաթուղթ
է, որը պարունակում է ինչպես գոյություն ունեցող, այնպես էլ նոր կառուցվող շենքերի և
պատող կոնստրուկցիաների էներգետիկ, ջերմատեխնիկական և երկրաչափական
բնութագրերը,

ամրագրում

է

դրանց

համապատասխանությունը

նորմատիվ

փաստաթղթերի պահանջներին և էներգաարդյունավետության դասը։
Ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ շենքի էներգետիկ անձնագրի
ազգային

ստանդարտը

փաստաթղթերի
ստանդարտների
սահմանումներ»,
ապահովում.

փոխկապակցված

հետ

ստանդարտացման

(փոխկապակցվածությունը

հետ`
ՀՍՏ

է

ՀՍՏ

2402005

246-2006

Հիմնական

առկա

ՀՍՏ

247-2006

նորմատիվ

հետևյալ

«Էներգախնայողություն.

«Էներգախնայողություն.

դրույթներ»,

է

այլ

ազգային

Տերմիններ

և

Նորմատիվամեթոդական
«Էներգախնայողություն.

Էներգաարդյունավետություն. Ցուցանիշների կազմը. Ընդհանուր դրույթներ», ՀՍՏ 2482006

«Էներգախնայողություն.

Ընդհանուր

արդյունաբերական

կիրառման

էներգասպառող սարքավորանք. Տեսակները, խմբերը. Էներգաարդյունավետության
ցուցանիշները.
Էներգասպառող

Նույնականացումը»,
արտադրանքի

համապատասխանությունը
մեթոդները.
Սպառողների

Ընդհանուր

ՀՍՏ

«Էներգախնայողություն.

էներգաարդյունավետության

նրանց

նորմատիվային

պահանջներ»,

տեղեկացումը

249-2006

ՀՍՏ

կենցաղային

արժեքներին.

250-2006
և

ցուցանիշների
Հավաստող

«Էներգախնայողություն.

կոմունալ

նշանակության

պատրաստվածքների էներգաարդյունավետության մասին. Ընդհանուր պահանջներ»,
ՀՍՏ 254-2006 «Էներգախնայողություն. Վառելիքաէներգական պաշարներ Սպառողի
էներգական անձնագիր. Հիմնական դրույթներ. Տիպային ձևեր», ՀՍՏ 255-2006
«Էներգախնայողություն.

Էներգախնայողության

միջոցառումների

տնտեսական

արդյունավետության որոշման մեթոդները», ՀՍՏ 256-2006 «Էներգախնայողություն.
Երկրորդային էներգապաշարներ. Տերմիններ և սահմանումներ», ՀՍՏ ԻՍՕ 16818:2008
«Շենքի միջավայրի նախագծում. Էներգաարդյունավետություն. Տերմինաբանություն»,
ՀՍՏ ԵՆ 15217:2007 «Շենքի էներգետիկական բնութագիր. Շենքի էներգետիկական
բնութագրի

արտահայտման

ու

էներգաարդյունավետության

սերտիֆիկացման
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մեթոդներ», ՀՍՏ ԵՆ 15316-1-2007 «Ջերմային համակարգեր շենքերում. Համակարգի
էներգիայի

պահանջարկի

ու

արդյունավետության

հաշվարկման

մեթոդ.

Մաս

1

Ընդհանուր դրույթներ», ՀՍՏ ԵՆ 15603-1-2007 «Շենքերի էներգետիկական բնութագիր.
Էներգիայի ընդհանուր օգտագործում և էներգաարդյունավետության վարկանիշների
որոշում», ՀՍՏ ԻՍՕ 23045:2008 «Շենքի միջավայրի նախագծում. Նոր շենքերի
էներգաարդյունավետության գնահատման ուղեցույց»:
Ներկայացվող «Էներգախնայողություն. Շենքի էներգետիկ անձնագիր (Ջեռուցում և
Օդափոխում).

Հիմնական

գործարկումից

հետո

դրույթներ.

Տիպային

փոխկապակցված

ձև»

ստանդարտի

ստանդարտացման

նախագծի

այլ

նորմատիվ

փաստաթղթերի փոփոխության անհրաժեշտություն չկա):
Շենքերի և շինությունների տեխնիկական անձնագրերը նույնպես ներառում են որոշ
ցուցանիշներ,

որոնք

հատուկ

են

էներգետիկ

անձնագրերին,

սակայն

դրանք

մակերեսային են և չեն կարող փոխարինել էներգետիկ անձնագրին ներկայացվող
պահանջներին, ուստի էներգետիկ անձնագրերը պետք է կազմվեն առանձին, ըստ
անհրաժեշտության և ըստ օրենքով սահմանված ձևի։
Շենքի

էներգետիկ

անձնագրի

ազգային

ստանդարտն

ընդունելուց

հետո

պարտադիր պահանջ է դարձել շահագործման մեջ գտնվող շենքերի էներգետիկ
աուդիտի հիման վրա լրացնել էներգետիկ անձնագիր, որը, ինչպես նշել ենք վերևում,
օրենքով սահմանված կարգով լրացվում է սերտիֆիկացված անձի կողմից։ Հայաստանի
Հանրապետությունում էներգետիկ աուդիտ իրականացնող և էներգետիկ անձնագիր
լրացնող սերտիֆիկացված արհեստավարժ մասնագետները մեծ թիվ չեն կազմում, և
առկա բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի համընդհանուր անձնագրավորում
սկսելիս պետք է նկատի ունենալ մասնագետների, մասնագիտացված կառույցների
իրական ռեսուրսները։
Շահագործման մեջ գտնվող շենքերի էներգետիկ աուդիտի անցկացման և
էներգետիկ անձնագրերի լրացման որոշակի փորձ է կուտակվել հայաստանյան
կազմակերպություններում,
հիմնադրամում:
էներգիայի

օրինակ՝

Մասնավորապես

արդյունավետ

քաղաքներում»(ՎԱԷՀՔ

«Հաբիթաթ
հիմնադրամը

օգտագործման

ծրագիր)

ֆոր

հյումենիթի

2015-2018թթ․

հնարավորությունը

ծրագրի

շրջանակներում

Արմենիա»

«Վերականգնվող

Սպիտակ
Սպիտակ

և

Վայք

և

Վայք

քաղաքներում իրականացրել է թվով 41 բազմաբնակարան շենքերի էներգետիկ աուդիտ
և բոլորի համար լրացրել է էներգետիկ անձնագրեր, իսկ «Բազմաբնակարան շենքերի
էներգաարդյունավետության

բարձրացում՝

ուղղված

ցածր

եկամուտ

ունեցող

ընտանիքներին (ԲԲՇԷԱԲ)» ծրագրի շրջանակներում՝ 2 բազմաբնակարան շենքերի
համար։
Ամենամեծ

թվով

շենքերի

էներգետիկ

անձնագրեր

լրացվել

են

«Շենքերի

էներգաարդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի շրջանակներում և ՄԱԶԾ
ֆինանսավորմամբ/աջակցությամբ իրականացվող այլ ծրագրերի շրջանակներում, որոնց
վերաբերյալ

համառոտ

տեղեկությունը

տրված

է

հետևյալ

կայքում

http://nature-

ic.am/hy/projects։
Չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանում մի շարք կազմակերպություններ
հսկայական փորձ են կուտակել էներգետիկ անձնագրերի լրացման արդյունքում,
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այնուամենայնիվ

ոլորտի

կարողությունների

խնդիր

փորձագետներ՝

սկսած

փորձագետները
ունեն․

չկան

նշում

են,

բավականաչափ

ճարտարապետներից,

որ

ինստիտուցիոնալ

մասնագետներ,

վերջացրած

իրազեկ

քաղաքաշինական

տեսուչներով ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատողներով, որ
ամբողջապես հասկանան, թե ինչպես պետք է կազմակերպել անձնագրավորման ողջ
գործընթացը։
Նոր կառուցվող, ինչպես նաև գոյություն ունեցող շենքերի անձնագրավորման
հետ

կապված

առկա

ֆինանսավորման

կարգավորումները

աղբյուրները,

(պարտադիր

պատասխանատու

կամ

կամավոր,

մարմինը(ները),

դրանց

համագործակցությունը, տեղեկություն տիրապետողների միջև տեղեկատվության
փոխանակման շղթան, տեղեկատվության հասանելիությունը և այլն):
Գրականության ուսումնասիրությունը (հղումների ցանկը կցվում է) ցույց է տալիս, որ
Հայաստանում

բազմաբնակարան

և

հասարակական

շենքերի

անձնագրավորման

գաղափարը նոր չէ: Սովետական ժամանակներից, ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդի
15.05.1951թ. թիվ 431 որոշմամբ սահմանվեց, որ շենքի վերաբերյալ տվյալների
տրամադրումը

իրականացվելու

է

տեխնիկական

անձնագրի

միջոցով:

Այս

փաստաթուղթը պետք է ներառեր այնպիսի տվյալներ, ինչպիսիք են շենքի հասցեն,
գրանցման ժամանակը, հողամասի պլանը, յուրաքանչյուր հարկի պլանը, ներառյալ
նկուղային հարկը, բնակարանների քանակը, բնակարանի ընդհանուր, բնակելի և
օժանդակ մակերեսները, շենքի հատակագիծը, շինության կտրվածքը, նկուղային հարկի
տվյալները,

գլխավոր

հատակագիծը

և

բոլոր

բնակարանների

վերաբերյալ

համապարփակ տվյալները:
«Սեփականաշնորհված բնակարանների (տների) սեփականության իրավունքը
հաստատող փաստաթղթերի տրման և գրանցման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության 08.09.1993թ թիվ 452 որոշմամբ նույնպես ամրագրվեց մոտեցում, որ
շենքի մասին տվյալների հավաքումը պետք է ամրագրվեր շենքի տեխնիկական
անձնագրում։ 4 Տեխնիկական անձնագիրը պետք է ներառեր հետևյալ տվյալները՝ շենքի
հասցեն, շենքի նախագիծը, առանձին հարկերի հատակագծերը, նկուղի, կիսանկուղի
մասին տվյալները, շենքի կառուցման տարեթիվը, շենքի և դրա առանձին մասերով
զբաղեցրած

տարածքը,

տեխնիկական

շենքի

պայմանների

ընդհանուր
գնահատումը,

և

օժանդակ
շենքի

մակերեսները,

տեղակայման

շենքի

հողամասի

հատակագիծը, կոմունալ ծառայությունների հասանելիությունը և դրանց տեխնիկական
վիճակը:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թ. հոկտեմբերի 22-ի թիվ
466

«Անշարժ

գույքի

սեփականության

(օգտագործման)

իրավունքի

գրանցման

վկայականի ձևը հաստատելու մասին» որոշման 5 համաձայն, տեխնիկական անձնագրում
պետք է ներառվեին հետևյալ տվյալները` հողի մասին տվյալները (հողի օգտագործման
նպատակը, հողի մակերեսը, իրավունքի տեսակը), շինարարական տվյալները, շենքի
օգտագործման նպատակը, մակերեսը, իրավունքի տեսակը:
4
5
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Մի շարք այլ օրենքներ և իրավական ակտեր նույնպես կարևոր դեր են խաղացել
բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի անձնագրերի հետագա կիրառման
համար: Դրանցից մեկն է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 1998 թ. նոյեմբերի
26-ի թիվ 168 «Շենքերի ու շինությունների վկայագրավորման (անձնագրավորման)
մեթոդական ցուցումներ» որոշումը 6, որն ուժը կորցրել է ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարի 08.12.2009թ. թիվ 282-Ն որոշմամբ։
Բազմաբնակարան շենքի անձնագրավորման տեսանկյունից խիստ կարևոր էր ՀՀ
Ազգային Ժողովի 07.05.2002թ. ընդունած «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման
մասին» օրենքը, որի հիմնական նպատակն էր կարգավորել բազմաբնակարան շենքերի
ընդհանուր

բաժնային

սեփականություն

հանդիսացող

գույքի

կառավարման

հարաբերությունները, ինչպես նաև, այլ հարցերի թվում, սահմանել շենքի կառավարման
մարմինների իրավասությունները և դրանց փոխհարաբերությունները պետական և
տեղական

ինքնակառավարման

մարմինների

ու

կազմակերպությունների

հետ:

Անձնագրավորման գործընթացը ուղղակիորեն կապված է շենքի ընդհանուր բաժնային
սեփականություն հանդիսացող տարածքների պատշաճ նկարագրության, գույքագրման,
շահագործման և պահպանության հետ, այդ իսկ պատճառով սույն գլխում փորձ կարվի
հնարավորինս

նկարագրել

այն

իրավական

բացերը

կամ

առկա

ոչ

հստակ

կարգավորումները, որոնք խոչընդոտում են անձնագրավորման գործընթացը օրինական
և կայուն հիմքերի վրա դնելուն։
Վերոհիշյալ օրենքի 22-րդ հոդվածի («Բազմաբնակարան շենքի կառավարման
մարմնի լիազորությունները») (ժբ) և (ժզ) ենթակետերով սահմանված կարգով շենքի
կառավարման մարմինը՝
•

շենքի

ընդհանուր

սեփականատերերի

բաժնային

սեփականության

վերաբերյալ

տալիս

է

կամ

շինության

վիճակագրական

հաշվետվություններ.
•

ապահովում է շենքի անձնագրավորման, ինչպես նաև շենքի ընդհանուր
բաժնային սեփականության գույքի տարեկան գույքագրման իրականացումը։

Նույն հոդվածի 2-րդ կետը սահմանում է, որ հիշյալ (ժբ) և (ժզ) ենթակետերով
նախատեսված լիազորությունները համարվում են կառավարման մարմնի բացառիկ
լիազորություններ և չեն կարող փոխանցվել այլ անձանց, մինչդեռ կառավարման մարմնի
բացառիկ լիազորություններ չհանդիսացող գործառույթները կարող են իրականացնել
նաև շենքի սեփականատերերը։ Սույն հոդվածի բովանդակությունից հստակ չի երևում,
թե ինչպես է կառավարման մարմինն իրականացնելու իր բացառիկ լիազորությունը՝
անձամբ, թե՞ լիցենզավորված կազմակերպության միջոցով։ Համադրելով այլ իրավական
ակտերի պահանջների հետ միանշանակ կարելի ասել, որ կառավարման մարմնի
բացառիկ լիազորություն կարող է սահմանվել «շենքի անձնագրավորման, ինչպես նաև
շենքի

ընդհանուր

իրականացման

բաժնային

ապահովումը»,

սեփականության
սակայն

գույքի

կառավարման

տարեկան
մարմինը

չի

գույքագրման
կարող

այն

իրականացնել անձամբ, քանի որ չափագրման աշխատանքները և շենքի տեխնիկական
6
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վիճակի հետազննությունը օրենքով սահմանված կարգով լիցենզավորման ենթակա
գործունեություն
կառույցներին։

է,

որ

Շենքի

տրվում

է

այդ

կառավարման

առևտրային

մարմինը

գործունեությամբ

կարող

է

հանդես

զբաղվող

գալ

որպես

պատվիրատու շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման
գործընթացի համար։
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը 04.10.2007թ. ընդունել է «Բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր
բաժնային սեփականության պահպանման պարտադիր նորմերը սահմանելու մասին»
թիվ 1161-Ն որոշումը։
Վերոնշյալ որոշումը7 շեշտակի կարևորեց բազմաբնակարան շենքի տեխնիկական
անձնագրի

հետ

սերտորեն

առնչվող

տեխնիկական

վիճակի

ուսումնասիրության

(ներկայումս՝ հետազննության) կազմման անհրաժեշտությունը` ամրագրելով հետևյալ
պահանջները.
•

բազմաբնակարան

շենքերի

տեխնիկական

վիճակի

ուսումնասիրությունները

կատարվում են պարբերաբար, բայց ոչ ուշ, քան 10 տարին մեկ անգամ,
•

ավելի քան 10 տարի առաջ կառուցված շենքերի տեխնիկական վիճակի
ուսումնասիրությունն

իրականացվում

է

Հայաստանի

Հանրապետության

կառավարության 2007 թ. հոկտեմբերի 4-ի N 1161-Ն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց
հետո 5 տարվա ընթացքում,
•

նոր կառուցվող, ինչպես նաև մինչև 10 տարի առաջ կառուցված շենքերի
տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրությունն իրականացվում է դրանց 10 տարին
լրանալուց հետո մեկ տարվա ընթացքում:
Շենքերի

ու

շինությունների

տեխնիկական

վիճակի

հետազննության

գործընթացների մեջ հարկ չենք համարում խորանալ, որովհետև հետազննության
պահանջները խիստ տեխնիկական են և դուրս են սույն առաջադրանքի շրջանակից,
սակայն հատուկ ուշադրության կարիք ունի շենքերի և շինությունների վկայագրավորման
(անձնագրավորման)

մեթոդական

ցուցումներում

ամրագրված

իրավական

մոտեցումները։
Մեկ անգամ ևս նշենք, որ վերոհիշյալ 08.12.2009թ. թիվ 282 հրամանով
հաստատված փաստաթղթի Հավելված 2-ում «սահմանված մեթոդական ցուցումները
կրում են խորհրդատվական բնույթ և նախատեսված են օգտագործելու բնակելի,
հասարակական և որոշ արտադրական շենքերի ու շինությունների անձնագրավորման
համար և, որ անձնագրավորման հիմնական խնդիրը գոյություն ունեցող շինարարական
օբյեկտների

տեխնիկական

տեսանկյունից», ինչպես

վիճակի

նաև

այն,

գնահատումն
որ

է

«անձնագրերը

դրանց

սեյսմակայունության

անհրաժեշտ

են

օբյեկտի

տեխնիկական վիճակի հետագա դիտարկման համար»:
Մեր ունեցած տեղեկատվությամբ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում 2015 թ.
հավաքագրվում
7

են

եռամսյակային

հաշվետվություններ

լիցենզավորված

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=72936
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կազմակերպությունների

կողմից

շենքերի

տեխնիկական

վիճակի

հետազննության

վերաբերյալ:
Եզրահանգումը մեկն է. իրավական դաշտի ուսումնասիրությունից պարզ երևում է,
որ

բազմաբնակարան,

անձնագրավորումը

ինչպես

իմպերատիվ

նաև

հասարակական

պահանջ

չէ,

և

նշանակության

չկա

օրենքով

շենքերի

սահմանված

պատասխանատվություն այն չիրականացնելու համար։
Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմինը «Բազմաբնակարան շենքի
կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածին
համապատասխան լրիվ գույքային պատասխանատվություն է կրում միայն իր մեղքով
շինության սեփականատերերին պատճառված վնասի համար։ Հստակ իրավական
ձևակերպում չկա այն մասին, արդյո՞ք, շենքի կառավարման մարմինը գույքային,
վարչական, քրեական պատասխանատվություն կրելու է շենքի տեխնիկական վիճակի
հետազննություն չպատվիրելու/չիրականացնելու համար, թե՞ ոչ։ Հարցին կարող ենք
պատասխանել միայն համապարփակ իրավական վերլուծության և անձնագրավորման
փորձնական ծրագրի ավարտի արդյունքում։
Չանդրադառնալով

վերոհիշյալ

օրենքի

շրջանակներում

կարգավորման

այլ

հարցերին, նշենք, որ այդ օրենքը բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային
սեփականություն հանդիսացող գույքի, այսինքն՝ կառավարման օբյեկտի և դրա շուրջ
ձևավորվող

հարաբերությունների

և

այդ

հարաբերությունների

մասնակից

կամ

դերակատար սուբյեկտների մասին է։ Հիշյալ օրենքի 10-րդ հոդվածը սահմանում է, որ
«Շինության սեփականատերերը պարտավոր են իրականացնել ընդհանուր բաժնային
սեփականության պահպանման այն պահանջները և պարտադիր միջոցառումներն ու
աշխատանքները (այսուհետ` պարտադիր նորմեր), որոնց չիրականացումը կարող է
ուղղակի վտանգ ներկայացնել ընդհանուր բաժնային սեփականությանը, շինությունների
սեփականատերերի կամ այլ մարդկանց կյանքին, առողջությանը, անձանց գույքին,
շրջակա միջավայրին»:
Սույն հոդվածի լայն տրամաբանությունը ենթադրում է, որ բազմաբնակարան շենքի
անձնագրավորման

գործընթացի

արդյունքը,

այն

է՝

ըստ

սահմանված

ձևի

բազմաբնակարան շենքի անձնագիր կազմելը/լրացնելը/ունենալը պետք է դասվի
պարտադիր

միջոցառումների

շարքին,

որի

չիրականացումը

կարող

է

վտանգ

ներկայացնել մարդկանց առողջությանը, գույքին և շրջակա միջավայրին։
Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի սույն իրավասություններին
կանդրադառնանք այլ բաժիններում, որտեղ քննարկվելու են Հայաստանում շենքերի
անձնագրավորման

գործընթացի

առկա

վիճակը,

իրականացնելու/չիրականացնելու

պատճառները, իրականացման իրավասություն ունեցող կազմակերպությունների և
գոյություն ունեցող անձնագրի ձևերի մասին։
Բազմաբնակարան շենքերի անձնագրավորման պատշաճ ապահովման համար
շրջադարձային

նշանակություն

ունեցավ

ՀՀ

քաղաքաշինության

նախարարի

31.03.2014թ. թիվ 93-Ն հրամանը, որով հաստատվեց «ՀՀՇՆ 31-01-2014 «Բնակելի
շենքեր.

Մաս

(այսուհետ՝

I.

Բազմաբնակարան

շինարարական նորմեր),

վերակառուցվող

բնակելի

շենքեր»

շինարարական

որոնք տարածվում

բազմաբնակարան բնակելի շենքերի,

նորմերը»

են «նոր

կառուցվող և

այդ թվում`

պետական և
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համայնքային զարգացման ծրագրերով իրականացվող, սոցիալական բնակարանների,
բնակարանային

տիպի

հանրակացարանների,

ինչպես

նաև

այլ

գործառնական

նշանակության շենքերում տեղակայված` միջնաժամկետ և երկարաժամկետ բնակեցման
համար նախատեսված բնակելի սենքերի նախագծման և կառուցման վրա»։
Ըստ վերոհիշյալ փաստաթղթի «Բնակելի շենքերի շինարարությունը պետք է
իրականացնել

սահմանված

ճարտարապետաշինարարական
շինարարական

նորմերով,

կարգով
նախագծային

նորմատիվ

այլ

մշակված

և

փաստաթղթերի
իրավական

հաստատված

համաձայն`

ակտերով

հիշյալ

սահմանված

պահանջներին համապատասխան»: Շինարարական նորմերը հստակ և մանրամասն
շարադրված են հիշյալ փաստաթղթում և ենթադրվում է, որ բազմաբնակարան շենքերի
որևէ նախագծա-նախահաշվային փաստաթուղթ չի կարող փորձաքննություն անցնել և
նախադրյալ հանդիսանալ շինարարության համար, ինչպես նաև չի կարող ստորագրվել
շինարարական աշխատանքների ավարտի փաստագրման ակտը և բազմաբնակարան
շենքը հանձնվել շահագործման, եթե չեն պահպանվել հիշյալ փաստաթղթով սահմանված
շինարարական նորմերը։
Հիշյալ

շինարարական

նորմերում

վկայակոչված

են

հետևյալ

նորմատիվ

փաստաթղթերը`
1) ՀՀՇՆ II-6.02-2006 «Սեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր»,
2) ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն»,
3)

ՀՀՇՆ

II-7.02-95.

«Շինարարական

ջերմաֆիզիկա

շենքերի

պատող

կոնստրուկցիաների»,
4) ՀՀՇՆ II-8.03-96 «Արհեստական և բնական լուսավորում»,
5) ՀՀՇՆ II-8.04-01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն»,
6) ՀՀՇՆ IV-11.03.03-2002 «Ավտոկայանատեղեր»,
7)

ՀՀՇՆ

IV-11.07.01-2006

«Շենքերի

և

շինությունների

մատչելիությունը

բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար»,
8) ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»,
9) ՀՀՇՆ IV-12.03.01-2004 «Գազաբաշխիչ համակարգեր»,
10)

ՍՆիՊ

2.07.01-89

«Քաղաքաշինություն.

Քաղաքային

և

գյուղական

բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»,
11) ՍՆիՊ II-35-76 «Կաթսայական կայանք»,
12) ՍՆԻՊ II-12-77 «Պաշտպանություն աղմուկից»,
13) ՍՆԻՊ 2.01.07-85* «Բեռնվածքներ և ազդեցություններ»,
14) ՍՆիՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի»,
15) ՎՍՆ 59-88 «Բնակելի և հասարակական շենքերի էլեկտրասարքավորանք.
Նախագծման նորմեր»,
16) ՎՍՆ 62-91 «Հաշմանդամների ու ազգաբնակչության սակավաշարժուն խմբերի
պահանջմունքների համաձայն կենսագործունեության միջավայրի նախագծում»:
Սույն շինարարական նորմերի ընդունմանը նպաստել է նաև ՀՀ կառավարության
30.12.2010 թ. թիվ 51 որոշումը՝ «Գործող քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական
փաստաթղթերի

համակարգի

եվրոպական

նորմերին

համապատասխանեցման
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առաջնահերթ միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին», համաձայն որի
«Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ներդաշնակումը եվրամիության նորմերին
կնպաստի նաև շենքերի և շինությունների մեխանիկական ամրությանը և կայունությանը,
դրանց

անվտանգ

նվազեցմանը,

շահագործմանը,

էներգախնայողությանը

պահանջների

բարելավմանը,

համապատասխանեցման

հաշվի

հնարավոր

հրդեհային
և

անվտանգությանը,

ջերմապահպանմանը

առնելով

ոչ

միայն

բացասական

աղմուկի

ներկայացվող

օգուտները,

հետևանքները

այլ

նաև

(օրինակ`

տնտեսական կորուստները, կլիմայական պայմանները և տեխնոլոգիական բնույթի
տարբերությունների առկայությունը):
Նշենք, որ Եվրամիության քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվ իրավական
դաշտի զարգացումը պայմանավորված է 1988 թ. դեկտեմբերի 21-ին Եվրոպական
տնտեսական միության Խորհրդի կողմից ընդունված 89/106 ԵԵՍ (EEC) (փոփոխված թիվ
93/68 ԵԵՍ (EEC)) «Շինարարական արտադրանք» դիրեկտիվով, որը ներկայումս
գտնվում է վերանայման փուլում:
Համապատասխանեցման գործընթացներն ավելի կկարևորվեն Հայաստան-ԵՄ
«Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի» շրջանակներում, որն
այժմ

գտնվում

փաստաթղթում

է

ԵՄ

անդամ

կարևորվում

երկրների

է

8-րդ

կողմից

գլխի

վավերացման

պահանջները,

որը

փուլում։

Սույն

վերաբերում

է

տեղեկատվական հասարակության ոլորտում համագործակցությանը, այն է.
«Կողմերը պետք է խթանեն տեղեկատվական հասարակության զարգացմանը
նպաստող

համագործակցությունը՝

հօգուտ

քաղաքացիների

ու

բիզնես

գործունեությունների՝ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ)
լայնածավալ հասանելիության և մատչելի գներով ծառայությունների ավելի լավ որակի
ապահովման միջոցով։ Այդ համագործակցությունը պետք է նպատակաուղղված լինի
էլեկտրոնային հաղորդակցության շուկաների հասանելիությունը դյուրացնելուն և խթանի
այդ ոլորտում մրցակցությունն ու ներդրումները»։
Սույն համաձայնագրում սկզբունքային մոտեցումներ են ամրագրված նաև ըստ
ոլորտային առանձնահատկությունների, որոնք առնչվում են ոչ միայն տեղեկատվության
փոխանակմանը,

էլեկտրոնային

հաղորդակցությանը,

այլև

քաղաքաշինական

փաստաթղթերի մշակմանն ու շինարարական նորմերի ապահովմանը։
Հիմք ընդունելով վերոգրյալը կարելի է փաստել, որ 2014թ. մարտի 31-ից հետո
կառուցված բոլոր բազմաբնակարան շենքերը տեսականորեն կարող են ունենալ
պատշաճ անձնագրեր, եթե նախագծման և շինարարության իրականացման ժամանակ
պահպանվել են վերոնշյալ շինարարական նորմերի պահանջները։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մեկ անգամ ևս «Հայաստանի
Հանրապետությունում
շինությունների

բնակելի,

տեխնիկական

(վկայագրավորում)

հասարակական
վիճակի

իրականացնելու

և

արտադրական

շենքերի

ու

հետազննություններ

ու

և

Հանրապետությունում

Հայաստանի

անձնագրավորում

կառավարության 1996թ․ հոկտեմբերի 30-ի N-346 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» 19.03.2015թ. թիվ 274-Ն որոշմամբ անդրադարձավ շենքերի և շինությունների
անձնագրավորմանը և սահմանեց, որ «Հայաստանի Հանրապետությունում շենքերի ու
շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննությունները կատարվում են դրանց
27

«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվւսզեցում»
ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր

հուսալիության գնահատման, անձնագրավորման (վկայագրավորման) և անվտանգ
շահագործումն ապահովելու ուղղությամբ համապատասխան միջոցառումներ, այդ թվում`
կանխարգելիչ

միջոցառումներ

իրականացնելու

համար

որոշում

կայացնելու

նպատակով»։
Ինչպես

նշված

է

վերոհիշյալ

որոշման

մեջ

շենքերի

ու

շինությունների

տեխնիկական վիճակի հետազննություններն իրականացվում են ՀՀ օրենսդրությամբ և
նորմատիվատեխնիկական
համապատասխան,
պայմանագրային

փաստաթղթերով

տվյալ

ոլորտում

հիմունքներով:

սահմանված

լիցենզավորված

Արդյունքում

տրվում

է

պահանջներին

անձանց

կողմից՝

տեխնիկական

վիճակի

վերաբերյալ եզրակացություն, որը այլ ուսումնասիրությունների եզրահանգումների հետ,
հավելվածի տեսքով, ներառվում է շենքի կամ շինության անձնագրում (վկայագրում)։
Շենքերի

և

շինությունների

տեխնիկական

վիճակի

հետազննությունները

կամ

վկայագրավորումը (անձնագրավորումը) պատվիրվում է Հայաստանի Հանրապետության
պետական կառավարման մարմինների կողմից, ինչպես նաև կարող է պատվիրվել
տեղական

ինքնակառավարման

կառավարման

մարմինների

և

մարմինների,
առանձին

բազմաբնակարան

բնակարանների

շենքերի

սեփականատերերի,

անհատական բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների
սեփականատերերի, այլ ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց (այսուհետ`
պատվիրատու) կողմից։ Կարևոր է ընդգծել, որ տվյալ որոշմամբ սահմանվում է, որ
տեխնիկական վիճակի հետազննությունները կատարվում են.
•

շենքերի ու շինությունների պահպանման կամ վերակառուցման, ինչպես նաև
բնական աղետների հետևանքների վերացման ուղղությամբ Հայաստանի
Հանրապետության

կառավարության

կողմից

ընդունված`

պետական

աջակցության ծրագրերի շրջանակներում,
•

բազմաբնակարան
բաժնային

շենքերում

ու

սեփականության

շինություններում`
պահպանման

դրանց

ընդհանուր

պարտադիր

նորմերի

շրջանակներում,
•

անհատական բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության
շենքերում

ու

պատկանող

շինություններում`
գույքի

ելնելով

սեփականության

պահպանման

և

հուսալի

իրավունքով
շահագործման

անհրաժեշտությունից։
Ճիշտ է հիշյալ իրավական ակտում նշված է թե ովքեր են հանդիսանում շենքերի ու
շինությունների
իրականացնելու

տեխնիկական

վիճակի

պատվիրատուները,

հետազննություն

սակայն

չկա

և

անձնագրավորում

իմպերատիվ

պահանջ

այն

սահմանված ժամկետներում պարտադիր իրականացնելու վերաբերյալ, ինչպես նաև
օրենսդրորեն կարգավորված չեն չիրականացնելու իրավական հետևանքները։
Ստացվում է, որ անձնագրավորման իրավակարգավորումները ոչ թե պարտադիր
բնույթ են կրում, այլ միայն կամավոր, ուստի ոչ գույքի սեփականատերերը, ոչ գույքի
կառավարիչները

և

քաղաքականություն

ոչ

էլ

քաղաքաշինության

որոշողները

փաստացի

ոլորտի
չեն

պատասխանատուները
կարողանում

և

ապահովել

կառավարության որոշումների պահանջների կատարումը։ Համապատասխան հստակ
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իրավակարգավորումներ չկան ոչ միայն շենքերի և շինությունների տեխնիկական
վիճակի հետազննության իրականացման սուբյեկտների իմպերատիվ լիազորությունների
և

պատասխանատվության

համագործակցության,
տրամադրման

համապարտ

և

տեղեկատվության

վերաբերյալ,

նաև՝

այդ

պարտավորությունների,

փոխանակման
հասանելիության

այլ

փոխադարձ
վերաբերյալ։

սուբյեկտների

տեղեկատվության

պարտավորությունների

Ստորև

մենք

և

կանդրադառնանք

անշարժ գույքի վերաբերյալ տեղեկության ձեռքբերման իրավակարգավորումներին,
սակայն հիմնականում տեղեկատվության ապահովման բնագավառում տեղեկության
տնօրինողների իրավասությունը, ինչպես նաև տեղեկություն ստանալու կարգը, ձևերը և
պայմանները կարգավորվում են «Տեղեկատվության ազատության մասին» 23.09.2003թ.
ՀՀ օրենքով։ Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է պետական և տեղական
ինքնակառավարման

մարմինների,

պետական

հիմնարկների,

բյուջեներից

ֆինանսավորվող կազմակերպությունների, ինչպես նաև հանրային նշանակության
կազմակերպությունների և դրանց պաշտոնատար անձանց վրա։
Հայաստանի Հանրապետության որևէ իրավական ակտ չի սահմանում այն
ֆինանսական աղբյուրները, միջոցները կամ համաֆինանսավորման մեխանիզմները,
որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի իրապես ապահովել շենքերի և շինությունների
տեխնիկական վիճակի հետազննությունը և անձնագրավորումը:
Ինչպես նշված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 19.03.2015թ.
թիվ

274-Ն

որոշման

մեջ

շենքերի

ու

շինությունների

տեխնիկական

վիճակի

հետազննությունների հիման վրա անձնագրերի կազմումը հիմք է հանդիսանում
քաղաքաշինության բնագավառում կառավարման պետական լիազորված մարմնի կողմից
վարվող`

շենքերի

ու

շինությունների

անձնագրային

տվյալների

միասնական

տեղեկատվական շտեմարանի համալրման համար։
Անձնագրային տվյալների միասնական տեղեկատվական շտեմարան ունենալը, այն
պարբերաբար համալրելը և թարմացնելը ինքնանպատակ չէ։ Այն պետք է ծառայի որպես
գործիք տվյալների վերլուծությունների և դրանց հիման վրա քաղաքականության
փոփոխությունների,

հայեցակարգային

փաստաթղթերի

մշակման

և

ընդունման,

ռազմավարական և ներդրումային ծրագրերի մշակման և իրականացման, ինչպես նաև
առկա քաղաքաշինական ֆոնդի, մասնավորապես՝ բնակելի ֆոնդի պահպանության և
բազմաբնակարան շենքերի պատշաճ կառավարում իրականացնելու համար։
Սակայն մինչև այդպիսի շտեմարան ունենալը պետք է սահմանվի այն նվազագույն
տեղեկության ցանկը, որը

պարտադիր

պետք

է

ներառվի

շենքի

և

շինության

անձնագրում, ձեռք բերվի օրենքով սահմանված աղբյուրներից, օրինական հիմքով և
համապատասխան իրավասություն ունեցող լիազորված անձանց կողմից, լինի հավաստի
և

արժանահավատ,

ինչպես

նաև

օրենսդրությամբ

սահմանված

ձևաչափին

և

մեթոդաբանությանը համապատասխան։
Ուստի

մինչև

վերոհիշյալ

ակտերի

պահանջներին

համապատասխան

բազմաբնակարան և հասարակական նշանակության շենքերի անձնագրավորման
իրավական կարգավորումներին գնահատական տալը և նոր առաջարկություններ անելը,
ներկայացնենք այն իրավական կարգավորումները, որոնք ներառված են Հայաստանի
Հանրապետության մայր օրենքում՝ ՀՀ սահմանադրության մեջ, ՀՀ քաղաքացիական
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օրենսգրքում

և

անշարժ

գույքի

ստեղծման,

գրանցման

և

պահպանության

հարաբերությունները կարգավորող այլ իրավական ակտերում։
Մասնավորապես՝
հավասարապես

Հայաստանի

պաշտպանվում

Հանրապետությունում

են

սեփականության

ճանաչվում

բոլոր

և

ձևերը

(ՀՀ

սահմանադրություն, հոդված 10):
Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով սահմանված կարգով պաշտպանվում
է յուրաքանչյուրի սեփականության իրավունքը, այն է՝ «Յուրաքանչյուր ոք ունի օրինական
հիմքով

ձեռք

բերած

օգտագործելու

և

տնօրինելու

սահմանափակվել
իրավունքների

սեփականությունն

միայն
և

իրավունք:

օրենքով`

իր

հայեցողությամբ

Սեփականության

հանրության

ազատությունների

շահերի

տիրապետելու,

իրավունքը
կամ

պաշտպանության

այլոց

կարող

է

հիմնական

նպատակով

(ՀՀ

սահմանադրություն, հոդված 60):
Չմոռանանք

նաև,

որ

ՀՀ

Սահմանադրության

34-րդ

հոդվածի

համաձայն

«Յուրաքանչյուր ոք ունի իրեն վերաբերող տվյալների պաշտպանության իրավունք»։
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 163-րդ հոդվածը սահմանում է սեփականության
իրավունքի հասկացությունը և բովանդակությունը, այն է՝ «Սեփականության իրավունքը
սուբյեկտի` օրենքով և այլ իրավական ակտերով ճանաչված ու պահպանվող իրավունքն է`
իր հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու իրեն պատկանող
գույքը», իսկ 164-րդ հոդվածը սահմանում է, որ «Սեփականատերը կրում է իրեն
պատկանող գույքի պահպանման հոգսը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ
պայմանագրով»։
Այս փիլիսոփայության և տրամաբանության մեջ պետք է ուսումնասիրվեն բոլոր այն
իրավական

կարգավորումները,

իրավական

բացերը,

խոչընդոտները

և

առաջարկությունները, որոնք վերաբերում են բազմաբնակարան և հասարակական
նշանակության

շենքերի

անձնագրավորմանը,

որի

ամենահիմնական

նպատակը

սեփականատիրոջ կողմից այդ գույքի պահպանման հոգսը կրելն ու այդ գույքի պատշաճ
շահագործում և կառավարում իրականացնելն է։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 135-րդ հոդվածը
սահմանում է, որ «Անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը և այլ
գույքային իրավունքները, այդ իրավունքների սահմանափակումները, դրանց ծագումը,
փոխանցումն ու դադարումը ենթակա են պետական գրանցման: Գրանցման ենթակա են`
անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը, օգտագործման իրավունքը,
հիփոթեքը,

սերվիտուտները,

ինչպես

նաև

քաղաքացիական

օրենսգրքով

և

այլ

օրենքներով նախատեսված դեպքերում` այլ իրավունքները»։
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 222-րդ հոդվածը տալիս է բազմաբնակարան
շենքի հասկացության սահմանումը, այն է՝ «Բազմաբնակարան շենքն այն շենքն է, որում
մեկից

ավելի

սեփականատերերին

սեփականության

իրավունքով

պատկանում

է

բնակարան և (կամ) ոչ բնակելի տարածք, և որի կառուցման ու սպասարկման համար
հատկացված հողամասը կամ շենքի ընդհանուր գույքը չի կարող առանձնացվել
բնակարանների կամ ոչ բնակելի տարածքների սեփականատերերի միջև» (նշենք, որ
բազմաբնակարան

շենքի

սահմանում

տրված

է

նաև

«Բազմաբնակարան

շենքի

կառավարման մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածում, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքաշինության
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նախարարի 31.03.2014թ. թիվ 93 հրամանի III. ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ
բաժնում):
ՀՀ

քաղաքացիական

օրենսգրքի

224-րդ

հոդվածը

սահմանում

է,

որ

«Բազմաբնակարան շենքի շինությունների սեփականատերերին ընդհանուր բաժնային
սեփականության իրավունքով պատկանում են շենքը կրող կառուցվածքները, շենքի
միջհարկային

ծածկերը

(առաստաղները,

հատակները),

նկուղը,

ձեղնահարկը,

տեխնիկական հարկերը, տանիքը, ինչպես նաև մեկից ավելի շինություններ սպասարկող
և

բազմաբնակարան

շենքի

նախատեսված մուտքերը,

միասնական

ամբողջական

աստիճանավանդակները,

սպասարկման

աստիճանները,

համար

վերելակները,

վերելակային և այլ հորերը, մեխանիկական, էլեկտրական, սանիտարատեխնիկական և
այլ սարքավորումներն ու տարածքները, շենքի պահպանման և սպասարկման համար
անհրաժեշտ հողամասերը, որոնք չեն հանդիսանում այլ անձանց սեփականություն:
Բնակարանի կամ ոչ բնակելի տարածքների սեփականատիրոջ ընդհանուր բաժնային
սեփականություն հանդիսացող հողամասի բաժինները սահմանվում և գրանցվում են
շենքի կառուցման ու սպասարկման համար նախատեսված հողամասի գրանցման հետ
միասին

և

կարող

են

փոփոխվել

միայն

շենքի

բոլոր

սեփականատերերի

համաձայնությամբ շենքում բնակարան կամ ոչ բնակելի տարածք ավելացնելու կամ
պակասեցնելու կամ շենքի առկա բնակարանների կամ ոչ բնակելի տարածքների չափերը
փոփոխելու դեպքում:
Կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքում բնակարան կամ ոչ
բնակելի տարածք կամ առկա բնակարանների կամ ոչ բնակելի տարածքների չափերը
չեն փոփոխվում շինարարական աշխատանքների ընթացքում շինարարական ոչ էական
շեղումների

հետևանքով

փոփոխությունների

բնակարանի

կամ

ոչ

դեպքում: Բազմաբնակարան

բնակելի
կամ

տարածքների

չափերի

ստորաբաժանված

շենքի

բնակարանի և (կամ) ոչ բնակելի տարածքի սեփականատերն իրավունք չունի ընդհանուր
սեփականություն

հանդիսացող

հողամասից

կամ

գույքից

առանձին

օտարելու,

գրավադրելու, օգտագործման հանձնելու բնակարանը և (կամ) ոչ բնակելի տարածքը
կամ

կատարելու

բնակարանի

և

(կամ)

ոչ

բնակելի

տարածքի

նկատմամբ

սեփականության իրավունքն առանձին այլ անձի հանձնելու այլ գործողություններ:
Կառուցված

բազմաբնակարան

կամ

ստորաբաժանված

շենքերում

հողամասի,

բնակարանի և ընդհանուր օգտագործման տարածքների նկատմամբ սեփականության
իրավունքի գրանցման կարգը սահմանվում է «Գույքի նկատմամբ իրավունքների
պետական գրանցման մասին օրենքով»:
Ո՛չ նախկինում՝ բազմաբնակարան բնակելի ֆոնդը սեփականաշնորհելիս, և ո՛չ էլ
հիմա նոր ստեղծվող գույքի՝ բազմաբնակարան շենքի մասի՝ բնակելի միավորի,
նկատմամբ

սեփականության

իրավունք

խոսվել/հայտարարվել/արձանագրվել,
նվիրատվության,

բնակարանի

ինչպես
առուծախի,

ձեռք
նաև
կառուցվող

բերելիս

չի

սեփականաշնորհման,
բազմաբնակարան

(ստորաբաժանված) շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագրերում չի
արտացոլվել
իրավաբանորեն

ընդհանուր
չի

բաժնային

ամրագրվել

սեփականության

սեփականատիրոջ

նկարագրությունը

պարտավորությունը՝

և

կրելու
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բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքի
պահպանման հոգսը։
Սա լուրջ իրավական բացթողում է, և ժամանակն է լրջորեն քննարկել այս հարցը և
առաջարկել պատշաճ իրավակարգավորումներ բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր
բաժնային

սեփականության

կազմի

տալու/գրանցելու/հաշվառելու,

մեջ

մտնող

սեփականատերերին

գույքի
այն

նկարագրությունը
ներկայացնելու

և

սեփականատերերի պարտավորությունը կոնկրետ նկարագրություն ունեցող ընդհանուր
բաժնային

սեփականություն

հանդիսացող

գույքի

պահպանության

հոգսը

կրելու

վերաբերյալ գույքի ձեռքբերման հիմք հանդիսացող կամ կառավարման մարմնի հետ
երկուստեք

ստորագրված

այլ

փաստաթղթում

ամրագրելու

համար։

Եթե

բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնին դիտարկում ենք որպես շենքի
տեխնիկական

վիճակի

հետազննության

և

անձնագրավորման

գործընթացի

պատվիրատու, ապա շենքի յուրաքանչյուր սեփականատեր պարտավոր է հստակ
պատկերացնել

ընդհանուր

բաժնային

սեփականություն

հանդիսացող

գույքի

պահպանության հոգսը կրելու իր պարտավորությունների և ֆինանսական բեռի
սահմանները։
Քաղաքացիական

օրենսգրքում

խոսվում

է

անշարժ

գույքի

նկատմամբ

իրավունքների գրանցման մասին, սակայն որևէ հստակություն չկա այն մասին, թե մինչև
գույքի նկատմամբ պետության, համայնքի կամ ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց
իրավունքները գրանցելը, ինչպես է բնության մեջ ստեղծված/գոյություն ունեցող անշարժ
գույքը գրանցվում/գույքագրվում/հաշվառվում/ապրում կամ գոյատևում որպես գույքային
համալիր/օբյեկտ/միավոր։
Ստացվում է, որ ստեղծվում են/ծնվում են բազմաբնակարան և հասարակական
նշանակության շենքեր (անշարժ գույք), որոնք չունեն անձնագիր կամ գոյություն ունեցող
շենքերը շարունակում են ապրել/գոյություն ունենալ առանց անձնագրերի կամ իրենց
իրավական և տեխնիկական նկարագիրը ամրագրող օրինական փաստաթղթերի։
Իսկ ի՞նչ է իրենից ներկայացնում բազմաբնակարան կամ հասարակական
նշանակության շենքի անձնագիրը և ի՞նչ տեղեկություն այն պետք է պարունակի, որը
բազմակողմանի, օբյեկտիվ և լրիվ պատկերացում կտա շենքի ստեղծման պահին
վերջինիս

վերաբերյալ

առկա

համապարփակ

տեղեկատվության

և

հաջորդիվ

փոփոխմանը, վերակառուցմանը և արդիականացմանը ներկայացվող պահանջների
ապահովման մասին։ Ըստ էության անձնագիրը իրենից ներկայացնում է շենքի և
շինության վերաբերյալ տեղեկատվական բանկ, որում առկա տեղեկությունը պետք է
ճանաչվի և երաշխավորվի պետության կողմից։ Անշարժ գույքի անձնագրավորման
իրավական գործընթացը ուղղակիորեն փոխկապակցված է անշարժ գույքի պետական
միասնական կադաստրի վարման իրավական գործընթացի հետ, որը համաձայն «Գույքի
նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 14.04.1999թ. ՀՀ օրենքի
իրենից ներկայացնում է «գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների
պետական գրանցման, գույքի կադաստրային գնահատման, հաշվառման, գույքի, դրա
նկատմամբ

իրավունքների,

իրավունքների

սահմանափակումների

վերաբերյալ

տեղեկատվության հավաքագրման, տեղեկատվական բանկի ստեղծման և կառավարման
միասնական գործառույթ»։ Այս գործառույթի մեջ կարևորագույն բաղադրիչները անշարժ
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գույքի վերաբերյալ տեղեկատվական բանկի ստեղծումն ու միասնական կառավարում
իրականացնելն է։ «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին»
14.04.1999թ.

ՀՀ

օրենքը

հասկացությունների

(Հոդված

սահմանումներ,

2)

տալիս

որոնք

է

մի

շարք

էականորեն

կարևորագույն

փոխկապակցված

են

բազմաբնակարան և հասարակական նշանակության շենքերի անձնագրավորման հետ,
մասնավորապես՝ «անշարժ գույքի օբյեկտ», «անշարժ գույքի հասցե», «գույքագրման
փաստաթղթեր», «կադաստրային ծածկագիր», «կադաստրային գործ», «շինության
հատակագիծ» և այլն։
Կարևոր է հատկապես «պետական գրանցման» հասկացության սահմանման
վերջին պարբերությունը, որում ամրագրված է, որ պետական գրանցումը նպաստում է
«անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի տվյալների հավաքագրման,
մատչելիության,

օբյեկտիվության,

անընդհատության

ու

միասնականության

ապահովմանը»։
Անկախ այն հանգամանքից, որ անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները ունեն
վերջնական

հստակեցման/ճշգրտման/ուղղման

խնդիր

անշարժ

գույքի

պետական

ռեգիստրը այս պահին գործող միակ կառույցն է, որը ունի հնարավորինս հավաստի,
ամբողջական, համադրելի, համեմատելի, անվիճարկելի և ընդունելի տեղեկատվական
բազա, որը ճանաչվում և երաշխավորվում է պետության կողմից և կարող է օրինական
հիմք հանդիսանալ սահմանված կարգով շենքերի և շինությունների անձնագրերի
որոշակի ծավալով լրացման համար։
Վերոհիշյալ օրենքի 12-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է պետական գրանցման
համակարգի հիմնական փաստաթղթերը, որոնք են.
1) գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների պետական գրանցման
միասնական մատյանը (այսուհետ` գրանցման մատյան).
2) կադաստրային քարտեզը (հատակագիծը).
3) անշարժ գույքի յուրաքանչյուր միավորի համար կազմված կադաստրային գործը
(այսուհետ` կադաստրային գործ):
Վերոհիշյալ օրենքի 13-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է այն պահանջները, որոնք
վերաբերում են գրանցման մատյանի նկարագրությանը և դրա վարման կարգին, որի մեջ
հատուկ ուշադրության է արժանի հետևյալը.
«Գրանցման

մատյանը

էլեկտրոնային,

իսկ

հիշյալ

օրենքով

նախատեսված

դեպքերում նաև թղթային փաստաթուղթ է, որում պետական գրանցման իրականացման
նպատակով գրառվում են անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ տեղեկությունները» ըստ
օրենքում նշված համախմբերի, որոնց մեջ կարևորում ենք հետևյալը` «անշարժ գույքի
միավորը

նույնականացնող

տեղեկություններ»,

որոնք

ընդգրկում

են

հողամասի,

շինությունների կադաստրային ծածկագրերը, մակերեսները, հողամասի նպատակային և
գործառնական

նշանակությունը

կամ

հողատեսքը,

շինությունների

նպատակային

նշանակությունը, անշարժ գույքի միավորի հասցեն և այլն։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գրանցման մատյանի ձևը և դրանում
տեղեկության լրացման կարգը սահմանում է անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի
ղեկավարը, կարելի է քննարկել այն վերջինիս հետ, և մատյանը համալրել նոր այնպիսի
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պահանջներով, որոնք

կարևորվում

են

շենքերի

և

շինությունների

անձնագրերը

լրացնելիս։
Մյուս կարևոր հոդվածը, որին պետք է ուշադրություն դարձնել, և որը կարող է
էական դերակատարություն ունենալ շենքերի և շինությունների անձնագրավորման
գործում հիշյալ օրենքի

16-րդ հոդվածով սահմանված կադաստրային քարտեզի

նկարագրությունն է, այն է՝ «Կադաստրային քարտեզները (հատակագծերը) տեղանքի
փոքրացված

և

ընդհանրացված

արտապատկերումներն

են

համապատասխան

մասշտաբով և պայմանական նշաններով, որոնցում պատկերված են անշարժ գույքի
միավորները,

դրանց

տեղադրությունը,

սահմանները,

մակերեսը,

տեսքերն

ու

տեսակները, վերգետնյա և ստորգետնյա հաղորդակցությունների ցանցերը և այլ
տվյալներ, որոնք ներառվում են կադաստրային քարտեզի տեղեկատվության բազային
կամ թեմատիկ շերտերում:
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 14.04.1999թ. ՀՀ
օրենքի 17-րդ հոդվածում խոսվում է «կադաստրային գործի մասին», համաձայն որի
«Պետական գրանցման կամ այլ նպատակներով ներկայացված փաստաթղթերի հիման
վրա

անշարժ

գույքի

յուրաքանչյուր

միավորի

վերաբերյալ

(անկախ

պետական

գրանցումից) կազմվում է առանձին կադաստրային գործ, որում պահպանվում են
ներկայացված, ինչպես նաև պետական գրանցման, տեղեկատվության տրամադրման և
անշարժ գույքի կադաստրի վարման այլ գործառույթների իրականացման արդյունքում
պետական գրանցում իրականացնող լիազոր մարմնի կողմից կազմված փաստաթղթերը
(այսուհետ` կադաստրային գործի փաստաթղթեր): Գույքի և դրա նկատմամբ գրանցված
իրավունքներ

և

սահմանափակումներ

հաստատող

փաստաթղթերը

պահվում

են

անժամկետ` փաստաթղթային ձևով և էլեկտրոնային կրիչների վրա»։
Առաջարկություն. Շենքերի և շինությունների անձնագրի պարտադիր լինելը
իմպերատիվ պահանջի ձևով ամրագրելով «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական
գրանցման մասին» օրենքում, մասնավորապես՝ 17-րդ հոդվածում, այն դարձնելով
անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ կադաստրային գործի անբաժանելի մասը,
հնարավորություն կտա ունենալ համապարփակ, օբյեկտիվ և հավաստի տեղեկության
մեկ միասնական կադաստրի տեղեկատվական բազայում, որին մուտք կարող են ունենալ
և տեղեկություն ստանալ/տեղեկություն տրամադրել քաղաքաշինական կադաստր վարող
առանձնացված կառույցը։ Իսկ որպեսզի այն դառնա իմպերատիվ պահանջ, ապա պետք
է այն ամրագրել նաև ավարտված շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդունման
ակտում(նախկինում՝ շինարարական աշխատանքների ավարտի փաստագրման ակտ,
նույն ինքը՝ շինարարության ավարտական ակտ) համաձայն ՀՀ կառավարության
«Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների
և

այլ

փաստաթղթերի

տրամադրման

կարգը

հաստատելու

և

Հայաստանի

Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» 19․03․2015թ․ թիվ 596-Ն որոշման և պատկան մարմիններին պարտադրել
չստորագրել շենքերի և շինությունների շահագործման հանձնման ակտը, եթե չի
ներկայացվել այդ շենքերի ու շինությունների անձնագիրը։
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Նոր կառուցվող շենքերի ու շինությունների նկատմամբ կարելի է կիրառել այս
մեխանիզմը,

ինչպես

նաև

խստացնել

վարչական

պատասխանատվությունը

քաղաքաշինության և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության բնագավառում, որը
հավասարապես կարող է վերաբերել ինչպես բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր
բաժնային

սեփականության

պահպանման

պարտադիր

նորմերի

պահանջները

չկատարելուն («Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքի 11-րդ
գլուխ,

հոդված

151),

այնպես

էլ

ավարտված

շինարարության

շահագործման

փաստագրման կարգը խախտելուն («Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ
օրենսգրքի 11-րդ գլուխ, հոդված 15711)։
Իհարկե,

եթե

համապատասխան

փոփոխություններ

արվեն

այդ

հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերում և շենքերի և շինությունների
անձնագրավորումը դառնա իմպերատիվ պահանջ, իսկ անձնագիրը, մասնավորապես՝
նոր կառուցվող շենքերի պարագայում, դառնա շինարարության ավարտական ակտի
անբաժանելի

մասը

և

իր

տեղը

գտնի

կադաստրային

գործում,

ապա

կդրվի

անձնագրավորման պատշաճ գործընթացի հիմքը, որը հնարավորություն կտա առանց
խոչընդոտների վարել բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի տեղեկատվական
բազան(կարելի է անվանել ռեեստր կամ ռեգիստր)։
«Ուրբան»

հիմնադրամի

գործընկեր

«Հայնախագիծ»

ԲԲԸ

կողմից

2

բազմաբնակարան և 2 հասարակական շենքերի անձնագրերը և այդ անձնագրերի
ներդիրները կազմելիս արձանագրվել են մի շարք դժվարություններ, որոնց մի մասին
կանդրադառնանք ստորև, իսկ որոշ կոնկրետ մանրամասներ կներկայացվեն շենքերի
անձնագրերի կազմման ուղեցույցում։
Տվյալների հավաքագրման, մշակման և անձնագրի կազմման ինստիտուցիոնալ,
իրավական, ֆինանսական խոչընդոտները կարելի է ամփոփել հետևյալ կերպ․
Իրավական խոչընդոտներ
•

Նախկինում կառուցված բազմաբնակարան շենքերը չունեն կադաստրային
ծածկագիր ո՛չ շենքի համար և ո՛չ էլ շենքով ամրակայված և շենքի
սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասի համար, քանի որ անշարժ
գույքի

կադաստրի

համակարգի

ձևավորման

պահին

չեն

գույքագրվել

բազմաբնակարան շենքերը, որպես մեկ ամբողջություն և չեն ստացել
կադաստրային

ծածկագիր։

Այդ

պատճառով

հնարավոր

չի

եղել

համապատասխան գրառում անել շենքի անձնագրի մեջ։
•

Նորակառույց շենքերի (օրինակ՝ Ադոնցի 6/1 շենքի) դեպքում շենքը ունի
կադաստրային ծածկագիր, որը ներառվել է անձնագրի մեջ, սակայն հնարավոր
չի եղել նշել հողամասի կադաստրային ծածկագիրը, որովհետև տվյալ հասցեի
համար

չկա

առանձնացված

հողամաս,

որին

տրված

լինի

առանձին

կադաստրային ծածկագիր և որի նկատմամբ գրանցված լինի առանձին
գույքային

իրավունք՝

սեփականության,

օգտագործման

իրավունք

կամ

սերվիտուտ։ Հողամասը ձեռք է բերվել «Միկշին» ՍՊ ընկերության կողմից
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սեփականության իրավունքով, որի վրա կառուցվում են տարբեր հասցեների
բազմաբնակարան շենքեր։
•

Ո՛չ նախկինում կառուցված և, ո՛չ էլ նորակառույց շենքերի ընդհանուր
բաժնային սեփականության նկարագրությունը տրված չէ որևէ իրավական
փաստաթղթում և ընդհանուր բաժնային սեփականության նկատմամբ չկա
շենքի/շինության

սեփականատերերի

իրավունքի

գրանցման

որևէ

փաստաթուղթ։ Ընդհանուր բաժնային սեփականության վերաբերյալ տվյալները
լրացվել են ըստ նախագծի, որը հնարավոր է, որ չհամապատասխանի
փաստացի տվյալներին։
•

Ի լրումն նախորդ պարբերության, ավելացնենք, որ ՀՀ քաղաքացիական
օրենսգրքի 224-րդ հոդվածը, որը վերնագրված է «Բազմաբնակարան կամ
ստորաբաժանված շենքի բնակարանների և (կամ) ոչ բնակելի տարածքների
սեփականատերերի ընդհանուր գույքը» կարիք ունի վերանայման, որովհետև
այն տալիս է սպառիչ ցանկ, բայց թվարկման մեջ չի ներառում օրինակ՝
միջանցքները, մանսարդները և այլն։ Բազմաբնակարան շենքի անձնագրի մեջ՝
2․3 բաժնում կարելի է ներառել ընդհանուր բաժնային սեփականություն
հանդիսացող գույքի ամբողջական կազմը, եթե գույքի նկարագրությունը և դրա
նկատմամբ շենքի սեփականատերերի ընդհանուր բաժնային սեփականության
իրավունքը գրանցված է օրենքով սահմանված կարգով։

•

Նախկինում կառուցված շենքերի նախագծերը հիմնականում պահպանված չեն,
և/կամ շենքի կառավարման մարմինները չունեն այդ նախագծերը կամ չեն
տիրապետում նախագծային փաստաթղթերի տվյալներին։ Երևան քաղաքի
Նոր-Նորքի Ջրվեժ, Բանավան 42 բազմաբնակարան շենքի անձնագիր
կազմելիս «Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ն օգտվել է ընկերության սեփական արխիվում
առկա փաստաթղթից։ Շենքի կառավարման մարմինը իր տիրապետության
տակ չի ունեցել ո՛չ նախագիծ, ո՛չ

հատակագծեր և, ոչ էլ ինժեներական

ենթակառուցվածքների(մեխանիկական,

էլեկտրական

և

սանիտարական

սարքավորումների) սխեմաները։ Նախագծի բացակայության պայմաններում
շենքի սեփականատերերը կամ կառավարման մարմինը ստիպված են լինելու
դիմել

չափագրման

ծառայություններ

մատուցող

անձանց՝

շենքն

ամբողջությամբ չափագրելու և չափագրման արդյունքների հիման վրա
տվյալներ գեներացնելու և հատակագծեր կազմելու նպատակով։
•

Շենքերի կառավարման մարմինները, ըստ էության, չեն կազմում ֆինանսական
հաշվետվություններ

ըստ

շենքերի,

չեն

պատրաստում

տեղեկատվական

թերթիկներ և չեն տիրապետում շենքի բնակիչների մասին համապարփակ
տեղեկատվության, մասնավորապես՝ շենքում բնակվող հաշմանդամություն
ունեցող անձանց, նպաստառուների, թոշակառուների կամ բազմազավակ
ընտանիքների մասին։ Այդ տվյալների մի մասը համարվում է անձնական տվյալ
և կարող է ձեռք բերվել, տրամադրվել կամ հրապարակվել միայն օրենքով
սահմանված կարգով և դեպքերում։ Շենքերի միասնական տեղեկատվական
համակարգի ներդրման դեպքում վերոհիշյալ տեղեկությունը հնարավոր կլինի
ձեռք բերել այլ համակարգերի հետ տեխնիկապես փոխգործարկելի կապեր
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ստեղծելու,

տեղեկատվության

փոխանակման

շղթան

սահմանելու

և

հասանելիությունը ապահովելու միջոցով, օրինակ՝ բնակչության ռեգիստր
վարող մարմնի, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների կամ «Փարոս»
համակարգի տեղեկատվական բազայի հետ։
Ինստիտուցիոնալ խոչընդոտներ
•

Շենքի կառավարման մարմնի ոչ բոլոր ղեկավարներն են իրականացնում
օրենքով

իրենց

վերապահված

լիազորությունները,

մասնավորապես՝

«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքի (ժբ) և (ժզ) կետերով
սահմանված

լիազորությունները

համապատասխան

գիտելիք

և

կարողություններ չունենալու պատճառով։
•

Չկան քաղաքաշինության բնագավառի պետական կառավարման մարմնի
կողմից տեղեկության հավաքման միասնական ձևաչափ և մեթոդաբանություն,
որը

հնարավորություն

կտա

հավաքել

ստույգ,

հավաստի,

միատեսակ,

համեմատելի և համադրելի տեղեկություն, ինչպես նաև ապահովել այդ
տեղեկության հավաքման անընդհատությունը:
•

Բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի վերաբերյալ (այդ թվում՝
կառավարման) չկան ներդրված տեղեկատվական համակարգեր, որոնցից
կարող

են

անվճար

սեփականատերերը՝

օգտվել

շենքի

տեղեկությունն

կառավարման

մարմինները

ամբողջականացնելու

և

կամ

սահմանված

պահանջներին համապատասխան անձնագրեր կազմելու համար։
•

Թեև որոշ իրավական ակտերով նախատեսված են որոշակի պահանջներ
շենքերի և շինությունների պատշաճ շահագործման և պահպանման համար,
այնուամենայնիվ շենքերի կառավարման մարմինները հետևողական չեն դիմել
և ստացել օրենքով սահմանված եզրակացություններ։ Անձնագրերի լրացման
պահին շենքերից ոչ մեկը չի ունեցել շենքի աղբահանության համակարգի
նկարագրության

վերաբերյալ

փաստաթուղթ՝

ՀՀ

առողջապահության

նախարարի 2009 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված
Սանիտարական կանոնների և նորմերի «Շենքի աղբահանման համակարգ»
բաժնի պահանջներին համապատասխան։ Օրինակ Երևան քաղաքի Ադոնցի
6/1 շենքը

շահագործման հանձնման պահից ի վեր չի դիմել և չի ստացել

վերելակների լրիվ տեխնիկական զննման ակտ, ինչպես նաև՝ «Արտադրական
վտանգավոր

օբյեկտի

տեխնիկական

անվտանգության

փորձաքննության

եզրակացություն» իր կողմից շահագործվող 16 վերելակների համար։ Նման
փորձաքննություն

պետք

է

անցկացվի

տարին

մեկ

անգամ

և

տրվի

եզրակացություն։
•

Չկան կոնկրետ պատասխանատուներ և օրենքի կիրարկումն ապահովող
գործուն

մեխանիզմներ,

պատասխանատվության

որոնց

ենթարկել

միջոցով

հնարավոր

պատասխանատուներին,

այդ

կլինի
թվում՝

վարչական կամ լրիվ գույքային պատասխանատվության։
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•

Հայաստանում շատ չեն մասնագիտացված և որակյալ ծառայություն մատուցող
կառույցները, որոնք ունեն բավարար կարողություններ և միաժամանակ՝ նույն
ժամանակահատվածում,

կկարողանան

ապահովել

հարյուրավոր

շենքերի

անձնագրավորումը։
Ֆինանսական խոչընդոտներ
Սույն ուսումնասիրության 2-րդ բաժնի հաշվետվության մեջ ներկայացվել են
անձնագրերի տարբեր բաժինների լրացման հետ կապված ծախսերի ֆինանսական
գնահատականները,

որոնք,

թեև

հարաբերական

են՝

պայմանավորված

շենքի

մեծությամբ, սակայն բավականին մեծ թիվ են կազմում այսօրվա իրականության մեջ և
շենքի կառավարման համատեքստում։ Ուսումնասիրության հեղինակների կարծիքով,
պետք է հատուկ դիտարկվի և որոշվի նախկինում կառուցված շենքերի համար
անձնագրավորումը պարտադիր դարձնելու նպատակահարմարության հարցը՝ հաշվի
առնելով այն հանգամանքը, որ ո՛չ բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմինը, ո՛չ
ՏԻՄ-երը և, ո՛չ էլ պետությունը չի կարող այս պահին իր վրա վերցնել անձնագրավորման
ֆինանսական բեռը։
Ստորև ներկայացնում ենք ընդհանուր բնույթի մի շարք հարցադրումներ և
առաջարկություններ, որոնց պատասխանները պետք է տրվեն պատկան լիազոր
մարմինների կողմից մինչև անձնագրավորման համակարգված գործընթացը սկսելը։
Շենքերի

շինությունների

անձնագրավորման

տեխնիկական

(վկայագրման)

պատշաճ

վիճակի

հետազննության

գործընթացներ

ապահովելու

և

համար

անհրաժեշտ է․
•

Անձնագիր

ունենալու

իմպերատիվ

պահանջը

պարտադիր

ամրագրել

իրավական ակտերում, ցանկալի է «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում։
Այն պետք է սահմանվի որպես շենքերի և շինությունների նախագծման,
կառուցման,

շինարարության

ավարտը

ամրագրող

քաղաքաշինական

փաստաթղթերի կազմում ներառելու, անշարժ գույքի գրանցում/հաշվառում
իրականացնող մարմնին կամ քաղաքաշինական կադաստր վարող լիազոր
մարմնին ներկայացնելու պարտադիր պարտավորություն, ոչ թե հայեցողական
գործառույթ։
•

Օրենքով սահմանել այն սուբյեկտները, որոնք լիազորված են լինել շենքերի և
շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման
պարտավորություն կրողները(ինչպես նշել ենք վերևում, ՀՀ կառավարության
19.03.2015թ. թիվ 274-Ն որոշման մեջ նշված է, որ «Շենքերի և շինությունների
տեխնիկական

վիճակի

հետազննությունները

վկայագրավորումը(անձնագրավորումը)

պատվիրվում

է

կամ
Հայաստանի

Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների կողմից, ինչպես
նաև կարող է պատվիրվել տեղական ինքնակառավարման մարմինների,
բազմաբնակարան
բնակարանների

շենքերի

կառավարման

սեփականատերերի,

մարմինների
անհատական

և

առանձին
բնակելի,
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հասարակական

և

սեփականատերերի,

արտադրական
այլ

շենքերի

ֆիզիկական

ու

ու

շինությունների

իրավաբանական

անձանց

(այսուհետ` պատվիրատու) կողմից», սակայն որևէ խոսք չկա, որ այն որևէ
սուբյեկտի համար պարտադիր լիազորություն է)։
•

Սահմանել

հստակ

պատասխանատվություն

շենքերի

և

շինությունների

տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում չիրականացնելու
համար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ կառավարության 19-ը
մարտի 2015 թ. թիվ 274-Ն որոշմամբ սահմանված է, որ «շենքերի ու
շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննությունները կատարվում են
դրանց հուսալիության գնահատման, անձնագրավորման (վկայագրավորման) և
անվտանգ

շահագործումն

ապահովելու

ուղղությամբ

համապատասխան

միջոցառումներ, այդ թվում՝ կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնելու
համար

որոշում

«Վարչական

կայացնելու

նպատակով»։

իրավախախտումների

Ինչպես

վերաբերյալ»

նշել
և

ենք
ՀՀ

վերևում,
քրեական

օրենսգրքերով նման պատասխանատվություն և պատիժ սահմանված չեն։
•

Օրենսդրորեն ամրագրել անձնագրավորման ֆինանսավորման աղբյուրները և
ֆինանսական միջոցները, որոնք անհրաժեշտ են շենքերի ու շինությունների
տեխնիկական

վիճակի

(վկայագրավորում)

ուսումնասիրություններ

իրականացնելու

համար։

և

անձնագրավորում

Հաշվի

առնելով

այն

օրենսդրական կարգավորումը, որ գույքի սեփականատերերը պետք է կրեն
գույքի պահպանության հոգսը, ենթադրվում է, որ սեփականատերերը օրենքով
սահմանված կարգով իրենց բյուջեներում պետք է նախատեսեն շենքերի և
շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության, տեխնիկական և
էներգետիկ անձնագրերի պատրաստման ծախսերը։
•

ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատել անձնագրավորման կարգ և
անձնագրերի լրացման նոր մեթոդաբանություն՝ սահմանելով այն նվազագույն
տվյալները, որոնք պարտադիր պետք է ներառվեն ցանկացած տեսակի
շենքի/շինության

անձնագրի

մեջ,

և

հիմք

հանդիսանան

շենքերի

ու

շինությունների անձնագրավորման և անձնագրային տվյալների միասնական
տեղեկատվական

շտեմարանի

ստեղծման,

համալրման,

թարմացման,

տվյալների պարբերական վերլուծության և այդ վերլուծությունների հիման վրա
ՀՀ-ում

առկա

բնակելի

և

հասարակական

նշանակության

շենքերի

ու

շինությունների (անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ քաղաքաշինական
կառույցների)

պահպանման,

քաղաքականություն

որոշելու,

բարելավման

ուղղությամբ ռազմավարական կամ ներդրումային ծրագրեր մշակելու համար։
•

Հավաքագրվող տվյալները պետք է լինեն հավաստի, համադրելի, համեմատելի
և հավաքված նույն ձևաչափով ու մեթոդաբանությամբ, որը պետք է սահմանվի
առնվազն

կառավարության

սուբյեկտների
դասակարգող,

համար,

որոշմամբ

որոնք

մշակող,

և

համարվել

պարտադիր
են

լինի

տեղեկություն

ներկայացնող/տարածող,

այն

բոլոր

հավաքող,

արխիվացնող,

տեղեկատվական շտեմարան վարող, վիճակագրական հաշվետվություններ
ներկայացնող և այլն։ Պատվիրատու հանդիսացող վերոհիշյալ սուբյեկտներից
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պետք է ակնկալել հավաստի տեղեկություն՝ շենքերի և շինությունների
անձնագրավորման,

ինչպես

նաև

դրանց

հիման

վրա

միասնական

տեղեկատվական բազա/շտեմարան ստեղծելու համար, հաշվի առնելով այն
հանգամանքը,

որ

աշխատանքները

չափագրման

և

տեխնիկական

հավաստագրման

և

հետազննության

լիցենզավորման

ենթակա

Սահմանել այն կառույցները, որոնք ոչ միայն անձնագրերում

կգրանցեն

գործունեություն են։
•

ելակետային

տվյալները

շենքերի

և

շինությունների

վերաբերյալ,

այլև

պարբերաբար մոնիթորինգ կիրականացնեն և կթարմացնեն անձնագրային
տվյալները։
•

Հստակ

իրավակարգավորումներ

պատասխանատուների

համար

նախատեսել

սահմանելով

անձնագրավորման

տարբեր

բազաներ մուտք ունենալու հնարավորություն

տեղեկատվական

շենքերի և շինությունների

վերաբերյալ տեղեկություն հավաքելու/ստանալու, տվյալներ թարմացնելու,
փոխանակելու

համար,

պահպանելով

էլեկտրոնային

շտեմարանների/տեղեկատվական բազաների ինտերնետ անվտանգությունը,
ինչպես նաև անձանց անձնական տվյալների պաշտպանությունը։

2.2 Շենքերում անձնագրավորման գործընթացի առկա վիճակը,
իրականացնելու/չիրականացնելու
պատճառները/խոչընդոտները, իրականացման
իրավասություն ունեցող կազմակերպությունները
Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին տարիներին քաղաքաշինության ոլորտի
քաղաքականություն որոշողները հսկայածավալ աշխատանքներ են իրականացրել
հանրապետության

քաղաքաշինական

խնդիրների

իրավակարգավորման

և

իրավակիրառ պրակտիկայի բացերը գույքագրելու, վերլուծելու և համապատասխան
հայեցակարգեր, ռազմավարություններ մշակելու և ներդրումային ծրագրեր ներգրավելու
ուղղությամբ։ Սույն ուսումնասիրության նպատակը մեկ անգամ ևս համոզում է, որ ՀՀ
քաղաքաշինության կոմիտեն կարևորում է առկա խնդիրների լրջությունը և պատրաստ է
հաջորդիվ բոլոր ջանքերը նպատակաուղղել բնակելի և հասարակական նշանակության
շենքերի անձնագրավորման, ինչպես նաև քաղաքաշինական կադաստրի վարման
տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, փորձարկման և կայունության ապահովման
համար։
Հաշվի

առնելով,

պայմանավորված

որ

սեյսմիկ

ներկայում
ռիսկը

տարածաշրջանի

Հայաստանի

սեյսմիկ

տարածքում

ակտիվությամբ

ձգտում

է

բարձր

մակարդակի, ուստի բնակչության անվտանգությունն ապահովելու խնդիրը կարևոր
գործոն է հանդիսանում հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման և
ազգային անվտանգության ապահովման համար։
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Նախորդ տարիների բոլոր կառավարությունները այս կամ այն կերպ անդրադարձել
են Հայաստանում շենքերի և շինությունների գույքագրման, վերջիններիս տեխնիկական
վիճակի

հետազննությունների

հարցերին,

և

չնայած,

տեխնիկական

վիճակի

հետազննության ընթացակարգերը սահմանված են ոլորտը կարգավորող նորմատիվ
իրավական ակտերով, սակայն վերջին 25 տարիներին շենքերի և շինությունների
տեխնիկական վիճակի

և

խոցելիության համակարգված հետազննություններ չեն

իրականացվել, գործընթացը կրել է իրավիճակային բնույթ։ Ըստ փորձագիտական
գնահատականների առկա շենքերի և շինությունների 70%-ը խոցելի են և կարող են լուրջ
վտանգ ներկայացնել ոչ միայն ընդունված նորմատիվային ուժգնության երկրաշարժերի
դեպքում, այլև միջին և թույլ ցնցումների և այլ աղետների դեպքում։
«Հայաստանի

Հանրապետությունում

շենքերի

և

շինությունների

սեյսմակայունության բարձրացման ռազմավարությանը հավանության տալու մասին»
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 14.09.2017թ. թիվ 39 որոշմամբ
նախատեսվել էր 2018թ. ավարտել տարբեր նշանակության շենքերի և շինությունների
գույքագրումը, որը նպատակ էր հետապնդում ճշտել շենքերի և շինությունների թիվը և
դրանց պատկանելիությունը։ Նախատեսված էր 2018թ. ավարտին ունենալ նաև շենքերի
և

շինությունների

անձնագրավորման

կարգը

հաստատելու

վերաբերյալ

ՀՀ

կառավարության որոշման նախագիծ։
Շենքերի

և

շինությունների

տեխնիկական

վիճակի

հետազննությունն

ու

անձնագրավորումը պետք է սկսվեր 2019թ և լիներ շարունակական, իսկ 2020թ. պետք է
ներդրվի տարբեր նշանակության շենքերի և շինությունների տվյալների միասնական
տեղեկատվական բազա, որտեղ շարունակաբար պետք է ներառվեն նոր տվյալներ և/կամ
թարմացվեն առկա տվյալները։
Հայաստանի
հետազննություն

իրականացնող

փորձագիտական
շենքերի

Հանրապետությունում
շուրջ

գոյություն
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ունեն

տեխնիկական

կազմակերպություններ,

վիճակի

որոնցից,

ըստ

կարծիքի, միայն 10-15 կազմակերպություններն են իրականացնում

տեխնիկական վիճակի որակյալ հետազննություն և

կազմում պատշաճ

եզրակացություններ, սակայն այդ կազմակերպությունները չեն կազմել և չեն կազմում
շենքի և/կամ շինության անձնագրեր։
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 18․08․2009թ․ թիվ 120-Ն հրամանով սահմանվել
են

շենքերի

տեխնիկական

տեխնիկական

վիճակի

հսկողություն

հետազննության

իրականացնող

և

շինարարության

լիցենզավորված

անձանց

որակի
կողմից

պարտադիր ներկայացման ենթակա եռամսյակային հաշվետվությունների ձևեր, որոնք
առցանց

կամ

տպագիր

ներկայացվում

են

ՀՀ

քաղաքաշինության

կոմիտեի

լիցենզավորման վարչություն։ Վերջինս ստացված եռամսյակային հաշվետվություններն
ուղարկում է շինարարության և գիտատեխնիկական նորմավորման վարչություն, որտեղ
արխիվացվում են եռամսյակային հաշվետվությունները այն տեսքով, ինչ տեսքով
ստացվում են՝ առանց ամփոփման և վերլուծությունների։
Հաշվետվության ձևաչափն իր մեջ պարունակում է հետևյալ բաժինները՝
• Հերթական համարը,
• Պատվիրատու,
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• Հետազննության վայրը, շենքի կամ կառուցվածքի անվանումը, նշանակությունը,
• Հետազննության նպատակը,
• Կառուցման տարեթիվը,
• Կոնստրուկտիվ համակարգը, հարկայնությունը,
• Տեխնիկական վիճակի գնահատականը,
• Աշխատանքի կատարման ժամկետը(սկիզբը և ավարտը):
«Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի

կողմից

ՀՀ

քաղաքաշինության կոմիտե յուրաքանչյուր եռամսյակ ներկայացվում է հաշվետվություն
բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի
հետազննությունների վերաբերյալ: Մինչև 2016թ.-ը հաշվետվությունը ներկայացվում էր
Word ֆորմատով, իսկ 2016թ.-ից՝ Excel ֆորմատով:
2015-2019թ.թ.

ժամանակահատվածում

քային ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից

«Սեյսմիկ պաշտպանության

իրականացված

տարած-

բազմաբնակարան

և

հասարակական շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննությունների
վիճակագրությունը տրված է ստորև՝
Տարեթիվը

2015թ.

2016թ.

2017թ.

2018թ.

2019թ.,
1-ին
եռամսյակ

Շենքերի/շինությունների
քանակը

124

23

49

68

15

Հաշվետվություններ ներկայացնող կազմակերպությունները իրենց իսկ տված
հաշվետվությունների համար պահում են անընդհատ թարմացվող բազաներ, մինչդեռ ՀՀ
քաղաքաշինության կոմիտեում այդպիսի միասնական բազա գոյություն չունի։
Քաղաքաշինության ոլորտի սույն աշխատանքների համար պատասխանատու
իրավասու անձանց տրամադրած տեղեկատվության համաձայն, ո՛չ լիցենզավորման
վարչությունը, ո՛չ շինարարության և գիտատեխնիկական նորմավորման վարչությունը, և
ո՛չ էլ բնագավառի պետական կառավարման մարմնի որևէ այլ կառույց չեն ամփոփում
եռամսյակային

հաշվետվությունների

տվյալները,

չեն

կազմում

տարեկան

հաշվետվություններ, չեն իրականացնում վերլուծություններ և չեն հրապարակում
տեղեկություն առ այն՝ թե տարեկան կտրվածքով, ըստ նպատակային նշանակության,
քանի շենքերի համար է իրականացվել տեխնիկական վիճակի հետազննություններ և
տրվել

շենքի

կամ

շինության

տեխնիկական

վիճակի

գնահատական։

Ամփոփ

հաշվետվություններ չկազմելու պատճառը մարդկային ռեսուրսների սակավությունն է,
համապատասխան
քաղաքացիական

տեղեկատվական
կամ

հանրային

բազայի
ծառայողի

բացակայությունը,
պաշտոնի

ինչպես

անձնագրերում

նաև
նման

պարտավորություն չամրագրելու հանգամանքը։
Մտքում

ունենալով

ՀՀ

կառավարության

ռազմավարական

մոտեցումները,

հետադարձ հայացք ձգենք Հայաստանում շենքերի անձնագրավորման գործընթացի
անցյալին, առկա վիճակին և ապագայի մարտահրավերներին։
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Ինչպես արդեն նշել ենք անհատական բնակելի տների և բազմաբնակարան
շենքերի տեխնիկական վիճակի անձնագրավորումը հատուկ է եղել խորհրդային
տարիներին՝

ԽՍՀՄ

իրավասու

ձևաթղթերին

համապատասխան,

քաղաքային/շրջանային

մարմինների/կառույցների
որի

սովետների

պատկանելիության

պատվիրատուները
գործադիր

շենքերի

կողմից

հաստատված

հիմնականում

կոմիտեները,

համար՝

եղել են

գերատեսչական
համապատասխան

նախարարությունները/կոմիտեները և/կամ գործարանները, խոշոր ձեռնարկությունները,
երկաթգծի վարչությունը և այլն։
Շենքի անձնագրավորման պարտավորությունը կրել է շենքի սեփականատերը, ով
հանդես է եկել պատվիրատուի դերում։ Տեխնիկական վիճակի վերլուծությունները
կատարվել

են

մասնագիտացված

գույքագրման/ինվենտարիզացիոն

բյուրոյի

կառույցների,

այդ

ինժեներատեխնիկական

թվում՝

անձնակազմի

կողմից։
Շենքի անձնագրավորման մշակույթը իներցիայի ուժով շարունակվել է նաև
հետխորհրդային Հայաստանի առաջին տարիներին և, հատկապես, կարևորվել է 1988թ.
Սպիտակի երկրաշարժից հետո։ Երևանի քաղաքապետարանում պահպանված են
այդպիսի մի քանի տասնյակ անձնագրեր, որոնցից մեկի օրինակով կներկայացնենք
շենքի անձնագիր կազմելուն ներկայացված պահանջները։
Որպես
շրջանային

օրինակ
սովետի

ներկայացվում
գործադիր

է

Երևան

կոմիտեի

քաղաքի

պատվերով

նախկին

Սովետականի

իրականացված

Նորքի

IV

միկրոշրջանի 1-ին զանգվածի թիվ 28 շենքի անձնագիրը, որը պատվիրատուին է
հանձնվել 18.06.1990 թ.։ Տեխնիկական վիճակի անձնագիրը կազմվել է «Երևանի
քաղաքային

սովետի

գործադիր

գույքագրման/ինվենտարիզացիայի

կոմիտեի
և

բնակարանային

անձնագրավորման

ֆոնդի

տեխնիկական

վարչության

կողմից»

և

ստորագրված է վարչության պետի, բաժնի պետի և ավագ ինժեների կողմից։ Նշենք, որ
անձնագրի ձևը հաստատված է եղել ռուսերեն լեզվով և լրացվել է ռուսերենով։ Ըստ
լրացված անձնագրի հստակ երևում է, որ շենքը նկարագրված է (պետք է նկարագրվեր)
բազմաբնակարան շենքին առնչվող գրեթե բոլոր պարամետրերով, այդ թվում՝
• շենքի

ընդհանուր

գործառնական

նկարագրությունը՝

նշանակությունը,

հարկայնությունը,

ներառյալ

հողամասի

բարձրությունը,
մակերեսը՝

ամրակայված շենքով և բակային տարածքներով և այլն,
• բնակելի տարածքների բաշխվածությունը՝ ըստ սենյակների թվի և մակերեսի,
• ոչ բնակելի տարածքների բաշխվածությունը,
• կոնստրուկտիվ

էլեմենտների

նկարագրությունը,

ներառյալ

ինժեներական

ենթակառուցվածքները, և շենքի հիմնական մասի մաշվածությունը տոկոսային
հարաբերությամբ,
• կապիտալ նորոգման անհրաժեշտությունը, այդ թվում՝ գումարի չափը, որն
անհրաժեշտ է կապիտալ նորոգման համար։ Այս մասում գումարի չափը նշված
չէ, ինչպես նաև լրացված չեն շենքի վերականգնման արժեքը, մաշվածությունը
ըստ տարիների և շենքի արժեքը տվյալ պահին։
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Հիմք ընդունելով վերոհիշյալ շենքի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության
արդյունքները կազմվել է եզրակացություն շենքի տեխնիկական վիճակի մասին, որում
անդրադարձ է արվել շենքի ընդհանուր նկարագրությանը, դիտողական զննության
արդյունքում հատուկ նշվել է շենքի հիմքերի վիճակը, սյուների և հեծանների, կողմնային
պատերի, միջնորմների, ծածկերի, աստիճանների, շքապատշգամբների, տանիքի և
կավարամածի վիճակը, և արվել է եզրակացություն, որ շենքի

կոնստրուկտիվ

էլեմենտների ֆիզիկական մաշվածությունը կազմում է 16%, շենքը դասվում է 1-ին կարգի
շենքերի դասին, իսկ տեխնիկական վիճակը գնահատվել է «լավ»։
Հաշվի առնելով դիտողական զննության արդյունքում հայտնաբերված մանր
թերությունները, առաջարկվել է ամրացնել կողմնային պատերի և միջնորմների կապերը
կրող կոնստրուկցիաների հետ։ Ընդհանուր եզրակացությանը կցված են ինժեների և
կատարողի

կողմից ստորագրված առանձին եզրակացություններ շենքի

հիմքերի

տեխնիկական վիճակի, սյուների և հեծանների, կողմնային պատերի տեխնիկական
վիճակի,

միջնորմների

աստիճանների
տանիքի

և

տեխնիկական

տեխնիկական

կավարամածի

վիճակի,

վիճակի,

ծածկերի

տեխնիկական

վիճակի,

պատշգամբների

տեխնիկական

վիճակի,

տեխնիկական

վիճակի,

դռների

և

պատուհանների

տեխնիկական վիճակի, ջրամատակարարման, կոյուղաջրերի հեռացման և ջեռուցման
համակարգերի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ՝ թվով 9 եզրակացություններ։
Վերոհիշյալ շենքի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրությունը և եզրակացությունը
հիմք են հանդիսացել շենքի անձնագիրը կազմելու համար ըստ ԽՍՀՄ կենտրոնական
վիճակագրական վարչության կողմից 15.07.1985թ. հաստատված թիվ 380 տիպային
ձևին համապատասխան, որտեղ ամենայն մանրամասնությամբ նկարագրվել են շենքի
բոլոր պարամետրերը թվային ցուցանիշներով ամբողջական շենքի համար, ինչպես նաև
ըստ բնակարանների (բնակելի և ոչ բնակելի տարածքների հստակ նկարագրությամբ)։
Արձանագրենք, որ շենքը 14 հարկանի բազմաբնակարան շենք է և ունի 56 բնակարան։
Նկարագրված են նաև ոչ բնակելի տարածքները։ Անձնագրին կցված են շենքի ճակատի
գծագիրը, ինչպես նաև նկուղային հարկի և բոլոր 14 բնակելի հարկերի հատակագծերը։
Անձնագրում սյունակները լրացվել են ձեռագրով, սև թանաքով/տուշով, որոշ սյունակներ
լրացված չեն, հավանաբար ինֆորմացիայի բացակայության պատճառով։ Անձնագիրն
ունի կարված գրքի տեսք։
Հայաստանի անկախությունից հետո, մի շարք իրավական ակտեր են ընդունվել
բազմաբնակարան շենքերի անձնագրավորում իրականացնելու համար, այդ թվում՝
մեթոդական ցուցումների տեսքով։ ՀՀ կառավարության 2008թ. հոկտեմբերի 30-ի թիվ
1207-Ն որոշմամբ հաստատված «Կայուն զարգացման ծրագրի» մեջ այն նույնիսկ
դիտարկվել է որպես քաղաքաշինության բնագավառի գերակա ուղղություն, սակայն, ըստ
էության, մինչև այժմ որևէ էական տեղաշարժ չկա այդ գործընթացների մեջ։ Ընդունված
բոլոր

իրավական

ակտերը,

հայեցակարգերը/ռազմավարությունները/ծրագրերը/

մեթոդական ցուցումները մնում են թղթի վրա։
Սույն առաջադրանքով նախատեսված իրավական վերլուծության մեջ հատուկ
անդրադարձ է արվել երկու իրավական ակտերի (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի
08.12.2009թ. թիվ 282 հրաման և ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 274-Ն որոշում),
որոնց ընդունմամբ մեկ անգամ ևս փորձ է արվել սկիզբ դնել բազմաբնակարան շենքերի
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անձնագրավորմանը, սակայն օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով հնարավոր չի եղել
պատշաճ գործընթաց սկսել և այն հասցնել տրամաբանական ավարտի։
Մեր ուսումնասիրության և հարցումների արդյունքում պարզվեց, որ հիշյալ
իրավական ակտերով պայմանավորված անձնագրավորում չի իրականացվել ոչ Երևանի
քաղաքապետարանի, ոչ էլ՝ այլ ՏԻՄ մարմինների և/կամ համատիրությունների կողմից։
Բազմաբնակարան շենքերի կամ հասարակական նշանակության շենքերի տեխնիկական
վիճակի

հետազննություններ

կամ

շենքերի

էներգետիկ

արդյունավետության

ուսումնասիրություններ իրականացվել են հիմնականում միջազգային կառույցների
ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում և/ կամ պետական
մարմինների պատվերով, սակայն դրանց հիման վրա կազմվել են կոնկրետ անձնագրեր,
օրինակ՝ շենքի էներգետիկ անձնագիր, այլ ոչ թե շենքի համապարփակ անձնագիր։
Մի շարք նորակառույց բազմաբնակարան և հասարակական նշանակության
շենքերի

համար

նախորդ

10

տարիների

ընթացքում

իրականացվել

են

էներգաարդյունավետության ուսումնասիրություններ, որոնց հիման վրա մշակվել են
շենքերի և շինությունների էներգետիկ անձնագրեր։
Ուսումնասիրություններ կատարողների հետ հարցազրույցներից պարզ դարձավ
հետևյալը, որ շենքերի և շինությունների սեփականատերերը գրեթե չեն կարևորում
անձնագրավորման

գործընթացը,

չեն

ստեղծում

համագործակցային

միջավայր,

դժկամությամբ են տրամադրում նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր և շենքին
վերաբերող այլ տվյալներ, շահագրգիռ չեն նոր կառուցվող, վերանորոգվող կամ
վերակառուցվող

շենքերի

էներգաարդյունավետության

և

էներգախնայողության

բարձրացման հարցերով։
Հաճախ են դեպքերը, երբ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը չեն անցել
օրենքով սահմանված փորձաքննություն, ինչպես նաև նախագծման և շինարարության
ընթացքում չեն պահպանվել բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և
շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող
տվյալ պահին գործող կանոնները։
Թեև Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է «Էներգախնայողություն․ Շենքի
էներգետիկ անձնագիր․ Հիմնական դրույթներ․ Տիպային ձև» Հայաստանի ազգային
ստանդարտ ՀՍՏ 362-2013»-ը, որով սահմանվում են «էներգաարդյունավետության
ցուցանիշների
ձևավորման

գնահատման
նպատակով

և

էներգախնայողությանն

վառելիքա-էներգետիկ

ուղղված

ռեսուրսներ

միջոցառումների

սպառող

բնակելի

և

հասարակական շենքերի էներգետիկ անձնագրի՝ ջեռուցման և օդափոխման մասով,
կազմին և բովանդակությանը ներկայացվող հիմնական պահանջները», այնուամենայնիվ
հիմք ընդունելով «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և «Տեխնիկական
կանոնակարգման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի 1-ին կետի «զ» ենթակետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը
12.04.2018թ.

ընդունեց

բազմաբնակարան

թիվ

շենքերում,

կառուցվող(վերականգնվող,

426-Ն
ինչպես

նորոգվող)

որոշումը
նաև

(«Նոր

պետական

օբյեկտներում

կառուցվող
միջոցների

բնակելի
հաշվին

էներգախնայողության

և

էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգը սահմանելու մասին»), որով
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սահմանվեց նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև
պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում
էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգը։
Հիշյալ կանոնակարգը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում նոր
կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև պետական միջոցների
հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և
էներգաարդյունավետության գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները` հաշվի
առնելով բնակլիմայական պայմանները, շենքերում ներքին միկրոկլիմայի պահանջները
և

ծախսարդյունավետությունը,

որոնք

պետք

է

պահպանվեն

նախագծման,

կառուցապատման և շահագործման ընդունման փուլերում` նպատակ ունենալով նաև
սահմանափակել շրջակա միջավայրի վնասակար նյութերի և ջերմոցային գազերի
արտանետումները:
Տեխնիկական կանոնակարգով սահմանվեց նաև շենքերի և շինությունների
էներգաարդյունավետության հաշվարկման մեթոդաբանությունը, որը այլ իրավական
ակտերի և ազգային ստանդարտների պահանջների հետ միասին պետք է դրվեն շենքի
էներգետիկ անձնագրի հիմքում։
Միևնույն ժամանակ հանձնարարվել է քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
նախագահին՝ որոշմանը հաջորդող 12-ամսյա ժամկետում մշակել և գործողության մեջ
դնել

շենքերի

էներգաարդյունավետության

ապահովման

և

դրա

ցուցանիշների

գնահատման նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերը։
Տեխնիկական կանոնակարգը սահմանում է

նաև էներգետիկ բնութագրերի

նվազագույն պահանջները, որոնք ենթակա են իրականացման միայն այն դեպքում, երբ
դրանք ծախսարդյունավետ են։ Էներգետիկ բնութագրերի նվազագույն պահանջները
սահմանվում են` հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի
բնակլիմայական

պայմանների

առանձնահատկությունները,

շենքի

ներքին

միկրոկլիմային ներկայացվող պահանջները, շենքի գործառնական նշանակությունը և
շահագործման
վերանայվում

ժամկետը:
են

հնգամյա

Էներգետիկ

բնութագրերի

պարբերականությամբ

և

նվազագույն

պահանջները

անհրաժեշտության

դեպքում

թարմացվում են շինարարության ոլորտում տեխնիկական առաջընթացի հետ կապված
նորամուծությունների ներառման նպատակով:
Ըստ

տեխնիկական

քաղաքականության
Հանրապետության

կանոնակարգի,

գործնական
անշարժ

գույքի

կիրառման
պետական

էներգաարդյունավետության
նպատակով

կառավարման

«Հայաստանի
լիազոր

մարմինը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թ. հոկտեմբերի 22-ի N 465
որոշմամբ սահմանված կարգով իրականացնում է պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների տնօրինման և տիրապետման տակ գտնվող շենքերի
համակարգված

դիտարկումներ

և

ստեղծում

տվյալների

միասնական

ռեեստր`

դասակարգելով շենքերն ըստ գործառնական նշանակության, շենքի տեսակի, արտաքին
պատերի նյութի, հարկայնության և մակերեսների»։
Տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների համաձայն «պետական միջոցների
հաշվին կառուցվող, նորոգվող, վերակառուցվող շենքերի համար իրականացվում է
էներգետիկ

փորձաքննություն

(աուդիտ)

Հայաստանի

Հանրապետության
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կառավարության

2006

թ.

օգոստոսի

31-ի

N1399-Ն

որոշմամբ

հաստատված

պահանջներին համապատասխան, և ելակետային տվյալների հիման վրա էլ կազմվում
են նախագծային փաստաթղթերը: Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող շենքերի
կառուցման,

վերակառուցման,

նորոգման

ճարտարապետահատակագծային

առաջադրանքում ներառվում են տեխնիկական կանոնակարգի IV գլխում նշված
էներգետիկ բնութագրերի նվազագույն պահանջները, եթե դրանք տեխնիկապես,
գործառնական

և

տնտեսական

առումներով

իրագործելի

են:

Այդ

պահանջները

կիրառվում են նաև ամբողջովին նորոգվող շենքի կամ շենքի նորոգվող հատվածի
նկատմամբ:
Սույն առաջադրանքում հարկ չենք համարել անդրադառնալ բոլոր իրավական
ակտերին,

մասնավորապես՝

էներգաարդյունավետության

և

էներգախնայողության

ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերին, սակայն վերևում թվարկել ենք այն բոլոր
ստանդարտները, որոնք փոխկապակցված են ՀՍՏ 362-2013 ազգային ստանդարտին
(շենքի էներգետիկ անձնագիր), և որոնց հիման վրա պետք է իրականացվեն շենքի
էներգետիկ

աուդիտը,

էներգաարդյունավետության

և

էներգախնայողության

գնահատումը։

2.3 Շենքերի անձնագրավորման միջազգային կիրառելի լավագույն
փորձը
Մի շարք երկրներում անձնագրավորման բավականին հարուստ փորձ կա:
Բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի անձնագրերի կիրառման օտարերկրյա
փորձի ամփոփ նկարագիրը ներկայացված է ստորև բերված Աղյուսակ 2.1-ում:
Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ գործնականում կիրառվում
են շենքերի (շինությունների) անձնագրերի տարբեր ձևեր (տեխնիկական, էներգետիկ,
սանիտարական, բնապահպանական, հրդեհային անվտանգության և այլն), որոնցում
ներառված են ինչպես շենքը բնութագրող ընդհանուր տվյալները (օրինակ` շենքի
կառուցման

տարեթիվը,

հարկայնությունը,

բնակարանների

և

մուտքերի

թիվը,

կոնստրուկտիվ լուծումները, տիպը և այլն), այնպես էլ ֆունկցիոնալ նշանակությունը
բնորոշող տվյալներ: Մոտակա (Ռուսաստանի Դաշնություն, Ուկրաինա, Բելառուսիա և
այլ) և հեռավոր (Գերմանիա, Ֆրանսիա, Ֆլանդրիա (Բելգիա) և այլ) արտասահմանյան
երկրներում

տարբեր

տեսակի

անձնագրերում

շենքերի

ընդհանուր

տվյալների

կրկնողություններից խուսափելու համար ստեղծվում են միասնական անձնագրեր, որոնք
ունենում են համապատասխան ներդիրներ (օրինակ` տեխնիկական վիճակի, էներգետիկ
ցուցանիշների, կառավարման գործունեությանը վերաբերվող և այլն):Նման մոտեցումը
նպատակահարմար է կիրառել նաև Հայաստանի պայմանների համար: Հարցին
վերաբերող հասանելի գրականության ուսումնասիրությունը թույլ տվեց ներկայացնել
անձնագրերի կիրառման օտարերկրյա փորձի ամփոփ նկարագիրը ստորև բերված
աղյուսակի տեսքով:
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Աղյուսակ 2.1 Բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի անձնագրերի կիրառման
միջազգային փորձը
Երկիրը

Կիրառվող

Շենքի

Ֆինանսավորման

Անձնագրի

Պետական

անձնագրի ձևը

անձնագիր

աղբյուրը

լրացման

աջակ-

ունենալու

պատաս-

ցության

պահանջը

խանատուն

առկայություն

Ռուսաստանի
Դաշնություն

1.Միասնական

պարտադիր

Սեփականատերերի

շենքի

2.Ճակատի

պարտադիր

միջոցներ

կառավարման

3.Հասարակական

կամավոր

-

4.Հակահրդեհային

կամավոր

-

5.Բնապահպա-

կամավոր

-

մարմինը

-

շենքի
հասանելիության

նական
Բելառուսիա

Տեխնիկական

պարտադիր

պետություն

պետություն

+

Գերմանիա

1.Էներգետիկական

պարտադիր

սեփականատերերի

շենքի

+

միջոցներ

կառավարման

2.Վերանորոգման

մարմինը
Ֆրանսիա

1.Էներգետիկական

պարտադիր

2.Վերանորոգման

սեփականատերերի

շենքի

միջոցներ

կառավարման

+

մարմինը
Ֆլանդրիա

1.Էներգետիկական

պարտադիր

2.Վերանորոգման

սեփականատերերի

շենքի

միջոցներ

կառավարման

+

մարմինը
Սլովակիա

1.Էներգետիկական

կամավոր

2.Վերանորոգման

սեփականատերերի

շենքի

միջոցներ,

կառավարման

պետություն,

մարմինը

+

տեղական
իշխանություն
Էստոնիա

1.Էներգետիկական

կամավոր

2.Վերանորոգման

սեփականատերերի

շենքի

միջոցներ,

կառավարման

պետություն,

մարմինը

+

տեղական
իշխանություններ
Լեհաստան

1.Էներգետիկական

կամավոր

2.Վերանորոգման

սեփականատերերի

շենքի

միջոցներ

կառավարման

-

մարմինը
Ռումինիա

1.Էներգետիկական
2.Վերանորոգման

կամավոր

սեփականատերերի

շենքի

միջոցներ

կառավարման

-

մարմինը
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Սլովենիա

1.Էներգետիկական

կամավոր

2.Վերանորոգման

սեփականատերերի

շենքի

միջոցներ

կառավարման

-

մարմինը
Խորվաթիա

1.Էներգետիկական

կամավոր

2.Վերանորոգման

սեփականատերերի

շենքի

միջոցներ

կառավարման

-

մարմինը
Ուկրաինա

Տեխնիկական

պարտադիր

սեփականատերերի

շենքի

միջոցներ

կառավարման

-

մարմին
Ղազախստան

Հասարակական

կամավոր

շենքի

սեփականատերերի

շենքի

միջոցներ

կառավարման

հասանելիության

-

մարմին

Եվրոպական երկրների փորձը
Բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի անձնագրավորման գործընթացների
եվրոպական

երկրների

փորձը

անմիջապես

կապվում

է

Եվրամիության

անդամ

երկրներում շենքերի էներգետիկ աուդիտի անցկացման պահանջի հետ: Էներգետիկ
աուդիտի անհրաժեշտության մասին առաջին միջազգային փաստաթղթերից մեկը եղել է
Եվրոպական պառլամենտի և Եվրախորհրդի թիվ 93/76/EC հրահանգը` էներգետիկ
արդյունավետության

բարձրացման

միջոցով

ածխաթթու

գազի

արտանետումների

սահմանափակման վերաբերյալ: Այս հրահանգի դրույթներից մեկը նախատեսում էր
շենքերի

ջեռուցման,

օդափոխման

և

տաք

ջրամատակարարման

հետ

կապված

փաստացի էներգետիկական ծախսերի որոշում: Այսօր եվրոպական շատ երկրներում
էներգետիկ աուդիտի անցկացումը համարվում է պարտադիր գործընթաց շենքի
էներգետիկ

անձնագրի

ձեռք

բերման

համար:

Նման

անձնագրավորման

անհրաժեշտությունը նախատեսված է Եվրոպական պառլամենտի և Եվրախորհրդի թիվ
2002/91/EC (EPBD) հրահանգով:8,9
Եվրոպական պառլամենտը և Եվրոպական միության խորհուրդը 2018 թ. մայիսին
հրապարակեց

թիվ

2010/31/EU 10

հրահանգի

լրացումները 11,

որոնց

հոդված

2-ը

պարտադրել է բոլոր անդամ պետություններին ստեղծել երկարաժամկետ (մինչև 2050 թ.)
վերանորոգման ռազմավարություն, որն ուղղված կլինի աջակցելու ինչպես հանրային,
այնպես էլ մասնավոր հատվածի բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի վերանորոգմանը`
շենքերի էներգաարդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով (այսպես կոչված «0ական էներգիայի շենքերի» ձևավորում): Գործընթացը սկսվել էր 2002 թ.՝ Եվրոպական
պառլամենտի և Եվրախորհրդի թիվ 2002/91/EC հրահանգի տարածմամբ: 12 Ներկայումս
Եվրամիության անդամ երկրները ձեռնամուխ են եղել «խորքային վերանորոգման»
Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings
Обзор: Зарубежный опыт. https://solex-un.ru/energo/reviews/energoaudit-i-energopasporta/obzor-5
10 Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast)
11 DIRECTIVE (EU) 2018/844 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. 30 May 2018. Amending то Directive
2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
12 Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings
8
9

49

«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվւսզեցում»
ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր

(“deep

renovation”)

վերանորոգման

գործընթացների

գործընթացների

իրականացմանը:

տեմպերը

սեփականատերերը

և

պոտենցիալ

արդյունավետության

բարձրացման

դեռևս

ներդրողները
գործընթացում

Այնուամենայնիվ
բավարար

իրենց

չեն:

շենքերի

բազմաթիվ

շենքերի
Շենքերի

էներգետիկ

խոչընդոտների

են

հանդիպում: Ֆինանսավորման դժվարության հետ միասին, ամենից հաճախ հանդիպող
խոչընդոտներից մեկը գիտելիքների պակասն է: 13
Շենքերի

էներգաարդյունավետության

հանդիսանում

էներգաարդյունավետության

բարձրացման

կարևոր

հավաստագրերը

գործիք

(Energy

են

Performance

Certificates (EPC)), որոնք վերը նշված հրահանգի անբաժանելի մասն են կազմում: EPC-ն
այժմ հանդիսանում է Եվրամիության անդամ երկրներում բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի
էներգաարդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ տեղեկատվական ամենակարևոր
աղբյուրներից

մեկը:

Մինչ

օրս

EPC-ի

անկախ

կառավարման

համակարգերը

պաշտոնապես հաստատվել են ԵՄ բոլոր անդամ երկրներում և Նորվեգիայում: 2013-2014
թ.թ. մի շարք երկրներում, օրինակ, Հունաստանում, Հունգարիայում, Լատվիայում,
Չեխիայում,

Խորվաթիայում,

Գերմանիայում,

Լեհաստանում,

Ռումինիայում

և

Սլովենիայում սահմանվեցին EPC-ի անկախ կառավարման համակարգի ներդրման
պաշտոնական ժամկետները: 14
Բնակելի

և

հասարակական

շենքերի

անձնագրավորման

գործընթացների

եվրոպական փորձի ուսումնասիրության համատեքստում, ուշագրավ են Եվրամիության
երկրներում լայն տարածում ստացած «շենքերի վերանորոգման անձնագրերը» (Building
Renovation Passport - BRP): 15 Անձնագրերը տարբերվում են միմյանցից ոչ միայն
օգտագործվող տերմինաբանությամբ, այլև իրենց ձևաչափերով: Շենքի վերանորոգման
անձնագիրը սովորաբար ունի էլեկտրոնային կամ թղթային ձևաչափ, որը կոնկրետ շենքի
համար

սահմանում

է

երկարաժամկետ

վերանորոգումների/վերափոխումների

(մինչև

քայլերը:

15

Այլ

կամ
կերպ

20

տարի

ասած,

ժամկետով)

վերանորոգման

անձնագիրը հանդիսանում է շենքի վերափոխման ճանապարհային քարտեզ, որի
իրականացումը կապահովի էներգետիկ աուդիտի պահանջները: 16
Քանի

դեռ

Եվրամիության

անդամ

երկրներում

էներգաարդյունավետության

հավաստագրման գործընթացները համեմատաբար վերջերս են սկսվել, նկատվում են
հետևյալ միտումները: Որոշ երկրներում շենքի վերանորոգման անձնագրի ձեռք բերումը
դիտվում է սեփականատերերի կամավոր գործընթաց: Մի շարք այլ երկրներում (օրինակ
Ֆլանդրիայում,

Ֆրանսիայում,

Գերմանիայում)

պետական

մարմինները

մեծ

Building Renovation Passports. Published in October 2016 by the Buildings Performance Institute Europe (BPIE).
Second Edition (November 2016). http://bpie.eu/wp-content/uploads/2017/01/Building-Passport-Report_2nd-edition.pdf
14 Energy Performance Certificates across the EU. http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Energy-Performance-Certificates-EPCacross-the-EU.-A-mapping-of-national-approaches-2014.pdf
13

15

ա) Building Renovation Passports - Published in October 2016 by the Buildings Performance Institute Europe (BPIE). Second
Edition (November 2016). http://bpie.eu/wp-content/uploads/2017/01/Building-Passport-Report_2nd-edition.pdf
բ) Apartment Building Maintenance Checklist https://www.process.st/checklist/apartment-building-maintenance-checklist/#cleanfurniture-in-common-areas

16

Building Renovation Passports. Published in October 2016 by the Buildings Performance Institute Europe (BPIE).
Second Edition (November 2016). http://bpie.eu/wp-content/uploads/2017/01/Building-Passport-Report_2nd-edition.pdf
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հետաքրքրություն են ցուցաբերում այդ գործընթացին և ակտիվ աջակցում են դրա
զարգացմանը: 17,18
Էստոնիայի փորձը 19
Էստոնիայում, ինչպես նաև մի շարք այլ եվրոպական և հետսովետական
երկրներում նույնպես մեծ ուշադրություն է դարձվում բնակելի ֆոնդի պահպանման
խնդիրներին:

1996

բնակարանների

թ.

սկսած

Էստոնիայի

սեփականատերերին

օրենսդրությունը

բազմաբնակարան

թույլ

էր

շենքերի

տալիս

կապիտալ

վերանորոգումների համար ներգրավել փոխառու միջոցներ: Սակայն ընդհուպ մինչև
2001 թ. սեփականատերերի ընկերությունների համար համարյա հնարավոր չէր օգտվել
այդ

իրավունքից,

քանի

որ

օրենքը

պահանջում

էր

վարկի

դիմաց

բոլոր

սեփականատերերի բնակարանների գրավը: 2001թ. սեփականատերերի պարտադիր
գրավի պայմանը վերացվեց և 2001-2002թթ. բանկերը տրամադրում էին բնակարանների
սեփականատերերի ընկերություններին վարկեր բնակարանների սեփականատերերի
երաշխիքի դիմաց: Սակայն այս պայմանները նույնպես այդքան էլ արդյունավետ չէին,
քանի որ յուրաքանչյուր սեփականատիրոջից երաշխիք ստանալը նույնքան դժվար էր,
որքան բնակարանի գրավ դնելու նրա համաձայնություն ձեռք բերելը:
2003-2008 թ.թ. Էստոնիայում գործում էր Բնակարանային ոլորտի զարգացման
ծրագիրը (Housing Development Plan), որի նպատակն էր բարելավել բնակարանային
ֆոնդի

վիճակը

և

ընդլայնել

բնակարանների

մատչելիությունը

երիտասարդ

ընտանիքների համար: Ծրագրի նպատակների իրականացման համար նախատեսվել էր
մի շարք միջոցառումներ, ինչպիսիք էին.
1. բնակելի շենքերի հիմնանորոգման և արդիականացման, վարձակալության
համար տրամադրվող` մունիցիպալ բնակելի ֆոնդի ավելացման նպատակով
սուբսիդավորման ապահովում:
2. երիտասարդ

ընտանիքների

հիփոթեքային

վարկերի,

բնակարանային

ասոցիացիաների վարկերի երաշխիքների տրամադրում:
Բազմաբնակարան
ընթացքում`
նախատեսված

շենքի

2003-2008թ.թ.

կապիտալ

վերանորոգման

Բնակարանային

սեփականատերերին

ոլորտի

ցուցաբերվող

և

արդիականացման

զարգացման
պետական

ծրագրով

աջակցության

միջոցառումներից ուշագրավ են հետևյալները.
•

տեխնիկական

փորձաքննության

և

էներգետիկ

աուդիտի

նպաստների

(փոխհատուցման) տրամադրումը,
•

կապիտալ վերանորոգման և արդիականացման նպաստների (փոխհատուցման)
տրամադրումը,

Energy Performance Certificates across the EU. http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Energy-Performance-Certificates-EPCacross-the-EU.-A-mapping-of-national-approaches-2014.pdf
18 Энергетическая паспортизация жилых зданий в Германии. http://portal-energo.ru/articles/details/id/83
19 Опыт Эстонии по государственной поддержке капитального ремонта и энергоэффективной модернизации многоквартирных
домов.
17
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•

վերապատրաստման նպաստների (փոխհատուցման) տրամադրումը:

Վերը նշված նպաստների տրամադրման հետ կապված բոլոր միջոցառումները
իրականացվել են պետական բյուջեից հատկացվող բյուջետային միջոցների հաշվին: Այս
բյուջետային միջոցների օպերատորը «KredEx» մասնագիտացված գործակալությունն էր,
որը ստեղծվել էր երեք արտաբյուջետային երաշխիքային ֆոնդերի միավորմամբ`
բնակարանային (հիփոթեքային) ֆոնդի, փոքր բիզնեսի աջակցության հիմնադրամի և
արտահանման

աջակցության

հիմնադրամի:

Այն

հանդես

է

գալիս

որպես

բազմաֆունկցիոնալ գործակալություն:
2007թ. ընդունվեց 2007-2013թ.թ. բնակարանային ոլորտի զարգացման նոր
ծրագիր, որի հիմնական նպատակն էր ապահովել նախարարությունների, տեղական
ինքնակառավարման

մարմինների,

բնակարանների

սեփականատերերի

և

վարձակալների մասնակցությունը` բնակարանային ոլորտի բոլոր հիմնական խնդիրների
լուծման գործընթացներում: Նոր Զարգացման ծրագրի նպատակների շարքում կարևոր
տեղ է զբաղեցնում բնակարանային ֆոնդի բարելավման նպատակը:
Համաձայն 2007-2013թթ. Բնակարանային ոլորտի զարգացման ծրագրի` «KredEx»
գործակալությունը լիազորված է տրամադրել հետևյալ տեսակի նպաստները.
•

էներգետիկ աուդիտի, կառուցվածքի և շինարարական նախագծի հետազննության
նպաստներ հետևյալ չափերով`
-

էներգետիկ աուդիտի կամ փորձաքննության արժեքի մինչև 50%-ը, բայց ոչ
ավելի, քան տարեկան 10 000 կրոն,
պահանջվող շինարարական նախագծի արժեքի մինչև 50% -ը, բայց ոչ ավելի,
քան 50,000 կրոն,

•

վերակառուցման համար նախատեսված նպաստ, որը ֆինանսավորվում է շրջակա
միջավայրի աղտոտման համար քվոտաների վաճառքի մասին միջազգային
համաձայնագրերից եկող միջոցներով:
Էստոնիայի բազմաբնակարան շենքերի էներգետիկ աուդիտի կամ տեխնիկական

փորձաքննության

ֆինանսավորման

սխեման

ընդօրինակելով`

Նկար

2.1-ում

առաջարկվում է Հայաստանում բազմաբնակարան շենքերի անձնագրավորման հետ
կապված գործընթացների ֆինանսավորման սխեման: Համաձայն այդ սխեմայի՝ շենքի
պահպանմանն ուղղված միջոցների աղբյուրներն են՝ սեփականատերերից ստացվող
ամսական վճարները, այդ թվում վերանորոգումներին ուղղված վճարները, տեղական
իշխանություններից և պետությունից ստացվող սուբսիդիաները, ինչպես նաև բանկերից
ստացվող վարկերը: Այդ սխեմայի առանցքային օղակ է հանդիսանում՝ երաշխավորող
գործակալությունը, որի գործունեությունը կարելի է կազմակերպել Էստոնիայի «KredEx»
մասնագիտացված գործակալության օրինակով:
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Նկար

2.1

Հայաստանում

բազմաբնակարան

ֆինանսավորման աղբյուրների առաջարկ

շենքերի

անձնագրավորման

20

Ռուսաստանի Դաշնության փորձը
Բնակելի

և

հասարակական

ֆոնդի

ոլորտին

վերաբերող

խնդրահարույց

իրավիճակի նմանատիպ լինելու տեսանկյունից` առավել ուշագրավ է Ռուսաստանի
Դաշնության փորձը: Ռուսաստանի Դաշնության խոշորագույն քաղաքներում (Մոսկվա,
Սանկտ-Պետերբուրգ),

բնակարանային

ֆոնդի

պահպանության

և

անվտանգ

շահագործման վերաբերյալ միասնական քաղաքականություն վարելու նպատակով
հաստատվել

է

նպատակային

ինտեգրված

անձնագրային

ծրագիր:

Մոսկվայում

բնակարանային ֆոնդի անձնագրավորումն իրականացվել է այս ծրագրի հիման վրա
1998 թ.: Մոսկվայի բնակելի ֆոնդի անձնագրավորման համար համապատասխան
պայմաններ ստեղծելու նպատակով 2002 թ. հիմնվեց բնակելի ֆոնդի անձնագրավորման
և համատիրությունների կառավարման կենտրոն: Անձնագրավորման գործընթացը
Сиваев, С. (2012) Лучшие практики повышения энергоэффективности жилья.
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/eneff/IEEForum_Issyk_Kul_Lake_Sept.2012/day_2/workshop_2/S
ergey_Sivayev_best_practices_RUS.pdf
20
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Մոսկվայում ընթանում է երկու ուղղություններով` իրավական հիմքերի և բնակարանների
անձնագրերի բարելավում: 2001 թ. սկսած Մոսկվայի 295 բազմաբնակարան շենքերում
անձնագրավորվել է ավելի քան 54,000 բնակարան: 21 Ռուսաստանի Դաշնության մեկ այլ
խոշորագույն քաղաքում` Սանկտ Պետերբուրգում բնակելի ֆոնդի անձնագրավորումը
սկսվել է 2003 թ. և այն ուղղված է բնակարանների վերաբերյալ առավելագույն
տեղեկատվության հավաքագրմանը` տեխնիկական շահագործման և վերանորոգումների
առավել

պատշաճ

Դաշնության

մակարդակով

քաղաքներում

անձնագրավորման

համար

կազմակերպելու

բազմաբնակարան

կիրառվում

է

նպատակով:
շենքերի

անձնագրերի

Ռուսաստանի
բնակարանների

միասնական

ձևաչափը:22

Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության 15.05.2013թ. թիվ 416 «Բազմաբնակարան
շենքերի կառավարման գործունեության իրականացման կարգի» գլուխ 3-ի 6-րդ կետով
շենքի

կառավարման

կազմակերպությունը

կամ

կոոպերատիվը

շինությունների

սեփականատերերի պահանջով պարտավոր են ներկայացնել բազմաբնակարան շենքի
տեխնիկական հետազննության ակտը: 23
Բավականին

հետաքրքիր

է

Ռուսաստանի

Դաշնության

«Շենքի

ճակատի

անձնագրի» կիրառման փորձը (Կրասնոյարսկի, Նովոսիբիրսկի, Կալինինգրադի և այլ
քաղաքների փորձը): 24 «Շենքի ճակատի անձնագրի» նպատակն էր՝ քաղաքներում
կառույցների ճակատները ազատել տարբեր տեսակի տեսողական «աղավաղումներից»,
որոնք վնասարար են քաղաքի ճարտարապետական տեսքի ընկալման համար:
Առաջարկվեց շենքի ճակատի անձնագիրը մշակել ցածրահարկ և բարձրահարկ բնակելի,
հասարակական և արդյունաբերական շենքերի համար և պարտադիր ներառել այն
նախագծային փաթեթում:
Շենքի ճակատի անձնագիրը ներառում է հետևյալ տվյալները.
• օբյեկտի գտնվելու վայրը,
• հարկերի քանակը,
• տեխնիկական բնութագրերը,
• շենքի և դրա առանձին մասերի գունային,
• նկուղի, պատերի, տանիքի հարդարման նյութեր:
Ուշագրավ է Ռուսաստանի Դաշնության փորձը մունիցիպալ ենթակայության
մանկապարտեզների շենքերի համար բնապահպանական անձնագրի մշակման դրական
փորձը: 25,26,27,28 Ներկայումս բազմաթիվ նախադպրոցական հաստատություններ գտնվում
Постановление Правительства Москвы от 31 января 2006 г. N 59-ПП "О порядке проведения технической паспортизации
жилых помещений (квартир) в городе Москве". С изменениями и дополнениями от: 18 июля 2006 г., 19 июня 2007 г., 9
сентября 2008 г., 21 апреля 2009 г. http://www.tm.undp.org/content/dam/turkmenistan/docs/latestreports/WEB_systems%20of%20energy%20certificates%20of%20buildings%20_%20Final.pdf
22 ա) Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2003 N 175,
բ)Приказ правительства города Санкт-Петербург от 31 мая 2006 года N 173-п “О проведении паспортизации жилищного
фонда Санкт-Петербурга” (с изменениями на 23 декабря 2013 года) http://docs.cntd.ru/document/8433712
23 Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами» – http://docs.cntd.ru/document/499020841
24 https://newslab.ru/news/823868
25 Экологический паспорт детского сада.
26 http://neobionika.ru/ekologvospitanie/180.htm
27 http://doshkolnik.ru/ecologia/1898-eco-pasport.html
28 https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/04/10/ekologicheskiy-pasport-detskogo-sada
21
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են

բացասական

բնապահպանական

պայմաններում,

դրանց

կից

տարածքները

անբավարար են կանաչապատման և այլ բնապահպանությանը վերաբերող խնդիրների
առումով: Այս փաստը բացասաբար է ազդում երեխաների առողջության վրա: Շենքի
էկոլոգիական անձնագիրը թույլ է տալիս լուծել հետևյալ խնդիրները.
•

գնահատել մանկապարտեզի տեղակայման միկրոշրջանի էկոլոգիական վիճակը,

•

գնահատել մանկապարտեզի տարածքի և հարակից տարածքների վիճակը,

•

գնահատել

մանկապարտեզի

մասնագիտական

բնապահպանական կրթության և

և

նյութական

ռեսուրսները`

նախադպրոցական տարիքի երեխաների

կրթության հնարավորությունների տեսանկյունից,
•

բացահայտել

բնապահպանական

կրթության

զարգացման

առաջնահերթությունները և հեռանկարները մանկապարտեզում,
•

ստեղծել առավել բարենպաստ պայմաններ երեխաների առողջության համար,

•

գրավել ծնողների ուշադրությունը շրջակա միջավայրի խնդիրներին:
Բնապահպանական անձնագրի կառուցվածքում ներառված են հետևյալ հիմնական

բաժինները.
• «Էկոլոգիական իրավիճակը»,
• «Կառույցի տարածքների բնութագիրը»,
• «Շենքի բնութագիրը»,
• «Կառույցի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա»,
• «Մասնագիտական և մեթոդական վերապատրաստում»,
• «Լրացուցիչ տեղեկություն»,
• «Եզրահանգումներ և առաջարկություններ»:
Յուրաքանչյուր բաժին ներառում է մի քանի ենթաբաժիններ:
Բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի բնապահպանական անձնագրի
կիրառման Ռուսաստանի Դաշնության դրական փորձը կարող է լավ հիմք ծառայել
Հայաստանի համալիր անձնագրի մշակման համար:
Բելառուսի Հանրապետության փորձը
Բելառուսի Հանրապետությունում Նախարարների Խորհրդին կից գործող Հողային
ռեսուրսների, գեոդեզիայի և քարտեզագրման կոմիտեի 2004 թ. թիվ 39 որոշմամբ
հաստատվեց «Կապիտալ կառույցների (շենքերի, շինությունների), անավարտ սառեցված
կապիտալ կառույցների, մեկուսացված շինությունների տեխնիկական գույքագրման և
բնութագրերի ստուգման անցկացման կարգը», որում մի շարք շինություններին
վերաբերող տեխնիկական անձնագրերի թվում սահմանված է նաև մեկբնակարանոց
առանձնատան, բազմաբնակարան շենքի բնակարանի, ոչ բնակելի շենքի գույքագրման
համար
29

նախատեսված

անձնագրի

ձևաչափի

բովանդակությունը: 29

Բելառուսի

Постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 28
июля 2004 г. №39 "Об утверждении Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки
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Հանրապետության ունեցվածքի պետական կոմիտեի թիվ 19 որոշմամբ հաստատվեց, որ
2015 թ. հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում անշարժ գույքի տեխնիկական գույքագրման
կարգը: 30
Ուկրաինայի փորձը
Անձնագրավորման Ուկրաինայի փորձը սկսվել էր դեռևս 90-ական թվականներին:
Շենքերի (կառույցների) անձնագրավորման հիմնական խնդիրը կայանում էր դրանց
պատշաճ շահագործման ժամկետի երկարաձգման մեջ: Շենքի տեխնիկական վիճակի
անձնագիրը լրացվում է դրա սեփականատիրոջ կողմից` հիմնվելով մասնագիտացված
կազմակերպության տեխնիկական զննման արդյունքում ստացված տվյալների վրա:
Մասնագիտացված կազմակերպության կողմից իրականացվող տեխնիկական զննումը
իրականացվում է պայմանագրային հիմունքներով` շենքի (կառույցի) սեփականատիրոջ
միջոցներով: Տեխնիկական անձնագրում գրանցված բոլոր տվյալները հաստատվում են
շենքի

(կառույցի)

սեփականատիրոջ

մասնագիտացված

և

կազմակերպության

տեխնիկական
ներկայացուցչի

զննումը

անցկացրած

ստորագրություններով:

Տեխնիկական անձնագիրը կազմվում է երկու օրինակով` մեկը պահպանվում է
սեփականատիրոջ մոտ, իսկ մյուսը` տեխզննումը անցկացրած կազմակերպությունում:
Անձնագրի կազմում ներառված են մի շարք ներդիրներ: Շենքի տեխնիկական վիճակը
նկարագրող անձնագիրը կազմվում է մեկ անգամ: Հետագայում շենքում առաջացող
բոլոր տեխնիկական փոփոխությունները գրանցվում են անձնագրում ամեն հերթական
տեխնիկական զննումից հետո և հաստատվում են դարձյալ երկու ստորագրություններով`
սեփականատիրոջ
անձնագրի

և

տեխզննումը

կազմելուց

հետո

անցկացրած

տեխնիկական

ներկայացուցչի:

զննումների

Տեխնիկական

հաճախականությունը

կարգավորվում է «Արտադրական և բնակելի շենքերի (կառույցների) զննության,
տեխնիկական վիճակի գնահատման և անձնագրավորման կանոններով»: Շենքի
(կառույցի) անձնագիրը դիտվում է որպես դրա տեխնիկական վիճակը վկայող
փաստաթուղթ և օգտագործվում է շենքի հետագա շահագործման պիտանիության կամ ոչ
պիտանիության փաստը հաստատելու համար: 31
Ղազախստանի փորձը
Շենքերի անձնագրավորման (հավաստագրման) գործընթացների համատեքստում
բավականին հետաքրքիր

է

«Շենքերի

հասանելիության անձնագրերի»

կազմման

Ղազախստանի փորձը: Շենքերի հասանելիության հավաստագրման գործընթացի
մեթոդաբանությունը բաղկացած է երեք փուլերից. ա) նախապատրաստական, բ)
հետազոտական, գ) վերլուծական: Հավաստագրման նպատակն է ձևավորել հուսալի և
ամբողջական

տեղեկություն

ֆիզիկական

սահմանափակ

հնարավորություններով

характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений,
изолированных помещений"http://www.levonevski.net/pravo/razdelb/text162/page7.html
30 Постановление Государственного Комитета по имуществу Республики Беларусь, 11 июня 2015 г. N 19
31 Паспортизация зданий (опыт Украины) http://wwwskaymist.net/index.php/ru/pasportizatsiya-zdanij-pomeshchenij-kiev
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բնակիչների համար սոցիալական ենթակառուցվածքների օբյեկտների հասանելիությունը
գնահատելու

և

ապահովելու

նպատակով:

Նման

հավաստագրման

արդյունքում

ստացված տեղեկությունը հիմք կհանդիսանա տեղական գործադիր մարմինների համար
սոցիալական

ենթակառուցվածքների

հասանելիության

ապահովմանը

ուղղված

համապատասխան ծրագրեր պլանավորելու և իրագործելու համար: Հավաստագրման
գործընթացի

իրականացման

Հանրապետության

2005

Հանրապետությունում
օրենքով,

ՄԱԿ-ի

ընթացքում

թ.

առաջնորդվում

ապրիլի

հաշմանդամների

հաշմանդամություն

13-ի

թիվ

սոցիալական
ունեցող

են`

39-III

Ղազախստանի
«Ղազախստանի

պաշտպանության

անձանց

իրավունքների

մասին»
մասին

կոնվենցիայով, Միջպետական շինարարական նորմերով MSN 3.02-05-2003 «Շենքերի և
շինությունների

հասանելիությունը

բնակչության

սահմանափակ

շարժունակությամբ

խմբերի համար» և СП РК 3.06-15-2005 «Շենքերի և կառույցների նախագծում, հաշվի
առնելով դրանց հասանելիությունը բնակչության հաշմանդամություն ունեցող խմբերի
համար»: 32 Հայաստանի համար այս փորձի կիրառումը կարող է օգտակար լինել բնակելի
և հասարակական շենքերի անձնագրի նոր ձևաչափի մշակման ընթացքում:

2.4 Եզրակացություններ և առաջարկություններ
իրավակարգավորումների վերաբերյալ
Եզրակացություններ
1. ՀՀ-ում չկան հստակ իրավակարգավորումներ, որոնք կապահովեն շենքի՝ որպես
բնության

մեջ

մասնավորապես՝

գտնվող

գույքային

ընդհանուր

օբյեկտի,

բաժնային

հաշվառումը/գրանցումը,

սեփականության

իրավունքի

գրանցումը(դրա հետագա շահագործման և պատշաճ պահպանման նպատակով)՝
հստակ սահմանելով առաջնային տեղեկության տրամադրման, դրանց հետագա
թարմացման, տեղեկության փոխանցման/փոխանակման պատասխանատուների
փոխհարաբերությունները,

միասնական

տեղեկատվական

բազաների

հասանելիությունը, այդ բազաները վարողների և բազաներից օգտվողների
պատասխանատվությունը։ Միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի շենքերի և
շինությունների կառավարման նոր մոդել ներդնել և ապահովել դրա կիրառման
արդյունավետությունը։
2. Բազմաբնակարան,
անձնագրավորումը

ինչպես

նաև

իմպերատիվ

հասարակական
պահանջ

չէ,

նշանակության
և

չկա

շենքերի

սահմանված

պատասխանատվություն այն չիրականացնելու համար։
3. Շուկայում

չկան

բավարար

թվով

լիցենզավորված

կամ

հավաստագրված

մասնավոր կազմակերպություններ կամ անձինք (այդ թվում՝ լիազորագրային,
հավատարմագրային և համատիրության կառավարիչներ, որոնք կարող են
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ստանձնել ոչ միայն շենքի կառավարման գործառույթների իրականացումը, այլև
անձնագրավորումը և անձնագրի հետագա թարմացումը, ըստ սահմանված ձևի
պարտադիր պահանջների։
4. Միևնույն

ժամանակ

հետազննություն

շենքերի

և

իրականացնող

շինությունների
(վավեր

տեխնիկական

լիցենզիա

ունեցող)

վիճակի

շուրջ
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կազմակերպություններ երբևիցե չեն իրականացրել շենքերի անձնագրավորում և
չունեն

փորձառություն

այդ

ոլորտում,

ինչն

ակնհայտ

էր

նաև

շենքերի

անձնագրավորման սույն փորձնական ծրագրի իրականացման ընթացքում։
5. ՀՀ-ում չկա բազմաբնակարան բնակարանային ֆոնդի տեխնիկական վիճակի
համապարփակ ուսումնասիրություն, ուսումնասիրված չէ սեփականատերերի
սոցիալական ապահովվածությունը, հստակ չեն պատկերացումները ԲԲ շենքերի
ընդհանուր բաժնային սեփականության շահագործման և պահպանության բոլոր
դերակատարների (բնակելի և ոչ բնակելի տարածքների սեփականատերեր, ՏԻՄեր, մարզպետարաններ, կոմունալ ծառայություններ մատուցող ընկերություններ,
քաղաքաշինական

հսկողություն

իրականացնողներ,

փորձագիտական

ծառայություններ մատուցող պետական և ոչ պետական կառույցներ, մասնավոր
ներդրումներ

իրականացնողներ,

դոնոր

կազմակերպություններ

և

այլն)

իրավասությունները գույքի պահպանության հոգսը կրելու հարցում։
6. Չեն

դասակարգվել

բազմաբնակարան

բնակֆոնդում

ներառված

բոլոր

բազմաբնակարան շենքերը, ըստ տեխնիկական վիճակի, որը հնարավորություն
կտա անել մտածված և արդարացված ինտերվենցիաներ/ներդրումներ, ինչպես
սեփականատերերի, կառավարման մարմինների, այնպես էլ պետության կամ
դոնոր կազմակերպությունների կողմից։
7. Չկա ներդրված և փաստացի վարվող քաղաքաշինական կադաստրի համակարգ,
որի անբաժանելի մասը կարող է դառնալ բազմաբնակարան և հասարակական
շենքերի

միասնական

տեղեկատվական

բազան(որին

կարող

է

տրվել

«Բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի քաղաքաշինական ռեեստր կամ
ռեգիստր» անունը։ Նման մոտեցման շուրջ համաձայնություն

կայացնելու

պարագայում հիշյալ հասկացությունը պետք է սահմանվի «Քաղաքաշինության
մասին» ՀՀ օրենքում)։
8. Պետության

և

համայնքների

աջակցությունը

բազմաբնակարան

շենքերի

պահպանության հարցում կրում է տարերային բնույթ, կանոնակարգված չէ և չի
բխում ընդհանուր բաժնային սեփականության արդյունավետ պահպանման
տրամաբանությունից և հիմքում չունի բնակարանային ֆոնդի համապարփակ
ուսումնասիրության արդյունքները։
9. Շենքերի

և

շինությունների

տեխնիկական

վիճակի

հետազննությունների

անցկացման և դրանց արդյունքների հիման վրա շենքերի և շինությունների
անձնագրավորման

համար

նորմատիվ

իրավական

և

մեթոդական

բազա
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ստեղծելը

անհրաժեշտ,

բայց

ոչ

բավարար

պայման

է

փաստացի

անձնագրավորում իրականացնելու համար։
10. Անձնագրերը

կարող

են

ունենալ

էական

տարբերություններ,

սակայն

անձնագրավորման կարգ ընդունելիս և ունիվերսալ անձնագրի ձև մշակելիս
պետք է ելնել այն մոտեցումից, թե որոնք են այն նվազագույն տվյալները, որոնք
պարտադիր պետք է ներառվեն

ցանկացած տեսակի

շենքի/շինության

անձնագրի մեջ, և հիմք հանդիսանան շենքերի ու շինությունների անձնագրային
տվյալների միասնական տեղեկատվական շտեմարանի ստեղծման, համալրման,
թարմացման, տվյալների պարբերական վերլուծության համար:

Առաջարկություններ
1. ՀՀ կառավարության քաղաքական կամքը և պատրաստակամությունը անհրաժեշտ են՝
սկսելու և ավարտին հասցնելու անձնագրավորման գործընթացը, ըստ մշակված և
բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ համաձայնեցված անձնագրի ձևի, այդ թվում՝
նախարարությունների/կոմիտեների,

պետական

այլ

կառույցների,

ՏԻՄ-երի

ներկայացուցիչների, շենքերի և շինությունների սեփականատերերի և կառավարման
մարմինների, ոլորտի փորձագետների և մասնագետների հետ
2. ՀՀ

կառավարության

օրենսդրորեն

որոշմամբ

պարտավորեցնել

սեփականատերերին

«Անձնագրավորման
նորակառույց

գույքագրել

(ապահովել

կարգի»

շենքերի

և

գույքագրումը)

ընդունմամբ
շինությունների

սեփականության

իրավունքով իրենց պատկանող շենքերը և շինությունները, ըստ ՀՀ կառավարության
կողմից հաստատած կարգի, անձնագրի ձևի և դրա լրացման ուղեցույցի։
3. Հաստատել շենքերի և շինությունների անձնագրավորման համար անհրաժեշտ
տեղեկության

հավաքագրման

մեթոդաբանությունը՝

նշելով

հավաստի

և

արժանահավատ տվյալներ ստանալու աղբյուրները, դրանց ստացման համար
անհրաժեշտ ֆինանսավորման աղբյուրները, տեղեկության անվճար կամ վճարովի
հիմունքներով

ստանալու

մեխանիզմները,

դրանք

չտրամադրելու

իրավական

հետևանքները:
4. Իրականացնել

հավաքագրված

տվյալների

վերլուծություն,

անհրաժեշտության

դեպքում՝ համեմատում կամ համադրում այլ աղբյուրներից ստացված տվյալների հետ՝
համոզվելու համար, որ ստացված տվյալները կամ տեղեկությունը հավաստի են և
արժանահավատ:
5. Սահմանել հստակ մեխանիզմներ, ժամկետներ և պատասխանատուներ շենքերի և
շինությունների

անձնագրավորման

աջակցության

հնարավոր

գործընթացի

ձևերը,

որոնք

համար՝
կարող

նշելով
են

ֆինանսական

լինել

հարկային

արտոնությունների(օրինակ՝ գույքահարկի արտոնություններ), սեփականատերերին
ուղղակի

սուբսիդավորման

կամ

գործընթացի

համաֆինանսավորման

տեսքով,
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ինչպես

նաև

լիցենզավորված(սերտիֆիկացված)

մասնավոր

ընկերություններին

սուբսիդավորելու միջոցով։
6. Շենքերի և շինությունների ընդհանուր բաժնային սեփականության կամ ընդհանուր
օգտագործման

տարածքների

պահպանությունը

պատշաճ

կազմակերպելու

նպատակով հստակեցնել շենքերի և շինությունների կառավարման և պահպանության
համար սահմանված վճարների գնագոյացման մեխանիզմները՝ հաշվի առնելով
տեխնիկական

հետազննությունների

արդյունքի

հիման

վրա

արված

եզրակացությունները՝ շենքերի և շինությունների վերակառուցման, արդիականացման,
ամրացման,

ուժեղացման,

էներգաարդյունավետության

բարձրացման

և

այլ

քաղաքաշինական միջամտությունների անհրաժեշտության վերաբերյալ։
7. Քաղաքաշինական օբյեկտների պատշաճ գույքագրման և գնահատման և այդ
աշխատանքների համակարգման համար անհրաժեշտ է․
•

Ստեղծել առանձին կառույց/ստորաբաժանում, որի գործառույթը կլինի միայն
քաղաքաշինական կադաստրի վարման համակարգումը, վերլուծություններ և
գնահատում իրականացնելը, ռազմավարական և ներդրումային ծրագրերի
իրականացման հիմնավորումներ ներկայացնելը, ինչպես նաև այլ կառույցների
և կադաստր վարողների հետ տեղեկատվական կապը պահպանելը (օրինակ՝
անշարժ գույքի կադաստր, ջրային կադաստր, անտառային կադաստր,
արտակարգ

իրավիճակների

նախարարության,

վիճակագրական

և

այլ

պետական ու ոչ պետական կառույցների տեղեկատվական բազաներ և այլն)։
8. Կառույցը պետք է ունենա հստակ իրավակարգավորում, ֆինանսավորման հստակ
աղբյուրներ, պրոֆեսիոնալ աշխատակազմ աշխատանքի հստակ նկարագրությամբ և
պարտավորությունների սահմանմամբ, մասնավորապես՝ լիազորված լինի շենքերի և
շինությունների

անձնագրավորման

նկատմամբ

իրականացնելու

լիազորությամբ։

մշտադիտարկում
քաղաքաշինության
կարգավորումը

ոլորտի

ստանա

լիազոր

մարմնի

«Քաղաքաշինության

հսկողություն/վերահսկողություն,
Կառույցը

պետք

կառուցվածքում,
մասին»

ՀՀ

է

գտնվի

օրենսդրական

օրենքում։

Կառույցի

ղեկավար անձնակազմը իր լիազորությունները չկատարելու համար պետք է կրի
վարչական պատասխանատվություն։
9. Հայաստանի Հանրապետության նոր կառավարության քաղաքաշինության ոլորտի
քաղաքականության ձևավորման հիմքում պետք է դրվի.
• քաղաքաշինության օբյեկտ հանդիսացող գույքի գույքագրումը, գծելով այն
սահմանը, որից հետո կառուցված շենքերի վերաբերյալ անձնագրավորման
պահանջը դառնում է իմպերատիվ և պարտադիր կատարման ենթակա, հստակ
սահմանելով չկատարման իրավական և ֆինանսական հետևանքները,
• տվյալների

ներբեռնումը

միասնական

քաղաքաշինական

ավտոմատ

կառավարման համակարգ,
• ստացված տվյալների վերլուծությունը և գնահատումը և,
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• արդյունքի

հիման

ձևակերպումը,

քաղաքաշինության

ոլորտի

առաջնահերթությունների

ռազմավարական
նպատակով

վրա

ծրագրերի

կազմումը

ներդրումների

հիմնախնդիրների

որոշումը,

և

այդ

ներգրավումը

կամ

նպատակային

ծրագրերի

իրականացման

սեփական

ֆինանսական

ռեսուրսների նպատակային և արդյունավետ օգտագործումը, որի շնորհիվ
հնարավոր կլինի լուծել բնակչության ազգային անվտանգության ապահովման
լրջագույն խնդիր։
10.

Ռազմավարական և ներդրումային ծրագրեր նախագծելիս և իրականացնելիս

պետք է նկատի ունենալ բազմաբնակարան շենքերի ուժեղացման և վերականգնման
աշխատանքների

իրականացման

վերաբերյալ

շենքերի

և

շինությունների

սեփականատերերի կողմից որոշումներ կայացնելու առանձնահատկությունները,
քանի որ բազմաբնակարան ֆոնդը գրեթե ամբողջությամբ մասնավորեցված է։
11. Պետական աջակցության մեխանիզմները պետք է
մասնավոր

համագործակցության

մոդելները

հստակեցվեն,

որոշվեն

և

հանրային-

հրապարակավ

ներկայացվեն ԲԲ շենքերի բնակիչներին։ Պետք է մշակվի ենթակառուցվածքների
զարգացմանն ուղղված պետական աջակցության գործիքը և դրանից օգտվելու
պայմանները։
12. Վարքագծի

փոփոխության

սեփականատերերին,

ցույց

անհրաժեշտություն
տալ

սեփական

կա։

գույքի

Պետք

հոգսը

է

իրազեկել

կրելու

լավագույն

օրինակներ և մոտիվացնել բոլորին դառնալու այդ փոփոխությունների կրողը:
13.Պետք է ներդրվի անձնագրավորման գործընթացի և մոնիթորինգի համակարգ,
տվյալների հավաքագրում, համադրում առկա այլ տվյալների հետ, հստակեցում և
գրանցում ռեգիստրում ըստ սահմանված պահանջների։
14. Կրկնություններից,

անճշտություններից,

ոչ

արժանահավատ

տեղեկություն

տարածելուց խուսափելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել տարբեր կառույցների
կողմից իրականացվող աշխատանքները անշարժ գույքի վերաբերյալ տեղեկության
հավաքագրման,

մշակման,

բնագավառում՝

ճանաչելով

տեղեկատվական

դասակարգման,
և

բազայի

արժանահավատությունը

և

տարածման

երաշխավորելով

համանման

այլ

արխիվացման

կոնկրետ

տվյալների

գերակայությունը

և

կառույցի

հավաստիությունը,

բազաների

տվյալների

նկատմամբ։
Նշենք, որ սույն ուսումնասիրության համար նախատեսված սեղմ ժամկետները և
ռեսուրսների

սակավությունը

հնարավորություն

չեն

ընձեռել

ավելի

դետալային

հետազոտություն իրականացնել, այն է՝ խորը հարցազրույցների, ֆոկուս-խմբային
քննարկումների կամ սոցիոլոգիական հետազոտությունների այլ մեթոդներով ամրապնդել
փաստաթղթերի ուսումնասիրության հիման վրա արված եզրահանգումները, սակայն
սույն առաջադրանքի իրականացման ընթացքում ոլորտի մի շարք մասնագետների,
ինչպես

նաև

փորձնական

կառավարիչների,

ինչպես

ծրագրի
նաև

օբյեկտ

հանդիսացող

հասարակական

բնակելի

նշանակության

շենքերի
շենքերի
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սեփականատերերի և շահագործողների հետ, մի շարք հանդիպումների և անձնագրերի
լրացման

արդյունքում

բարձրաձայնած

խնդիրների

և

բարձրացրած

հարցերի

վերլուծությունը հիմք են հանդիսացել վերը նշված եզրահանգումների և առաջարկների
համար և ամբողջությամբ ներառվել են ծրագրային հաշվետվությունների մեջ։
Ոլորտը կարգավորող կոնկրետ իրավական ակտերում լրացումների, ինչպես նաև
ինստիտուցիոնալ

փոփոխությունների

վերաբերյալ

առաջարկությունների

ամփոփաթերթերը կցվում են սույն հաշվետվությանը առանձին հավելվածների տեսքով
(տես՝ Հավելված 2.1 և 2.2)։

2.5 Միջազգային փորձի վերլուծության արդյունքում կատարված
եզրակացությունները և առաջարկությունները
Եզրակացություններ
1. Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ գործնականում
կիրառվում

են

շենքերի

(շինությունների)

անձնագրերի

տարբեր

ձևեր

(տեխնիկական, էներգետիկ, սանիտարական, բնապահպանական, հրդեհային
անվտանգության և այլն), որոնցում ներառված են ինչպես շենքը բնութագրող
ընդհանուր տվյալները (օրինակ` շենքի կառուցման տարեթիվը, հարկայնությունը,
բնակարանների և մուտքերի թիվը, կոնստրուկտիվ լուծումները, տիպը և այլն),
այնպես էլ ֆունկցիոնալ նշանակությունը բնորոշող տվյալներ:
2. Հարցին վերաբերող հասանելի գրականության ուսումնասիրությունը ցույց տվեց,
որ մոտակա (Ռուսաստանի Դաշնություն, Ուկրաինա, Բելառուսիա և այլ) և
հեռավոր (Գերմանիա, Ֆրանսիա, Ֆլանդրիա (Բելգիա) և այլ) արտասահմանյան
երկրներում տարբեր տեսակի անձնագրերում շենքերի ընդհանուր տվյալների
կրկնողություններից խուսափելու համար ստեղծվում են միասնական անձնագրեր,
որոնք ունենում են համապատասխան ներդիրներ (օրինակ` տեխնիկական
վիճակի, էներգետիկ ցուցանիշների, կառավարման գործունեությանը վերաբերվող
և այլն):
3. Բնակելի

և

հասարակական

շենքերի

անձնագրավորման

գործընթացների

Եվրոպական երկրների փորձը անմիջապես կապվում է Եվրամիության անդամ
երկրներում շենքերի էներգետիկ աուդիտի անցկացման պահանջի հետ:
4. Ներկայումս Եվրամիության անդամ երկրները ձեռնամուխ են եղել «խորքային
վերանորոգման» (“deep renovation”) գործընթացների իրականացմանը՝ շենքերի
էներգաարդյունավետությունը

բարձրացնելու

նպատակով:

Շենքերի

էներգաարդյունավետության բարձրացման կարևոր գործիք են հանդիսանում
էներգաարդյունավետության հավաստագրերը (վկայագրերը) (Energy Performance
Certificates (EPC)):
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5. Բնակելի

և

հասարակական

եվրոպական

փորձի

շենքերի

անձնագրավորման

ուսումնասիրության

գործընթացների

համատեքստում,

ուշագրավ

են

Եվրամիության երկրներում լայն տարածում ստացած «շենքերի վերանորոգման
անձնագրերը» (Building Renovation Passport - BRP):
6. Քանի դեռ Եվրամիության անդամ երկրներում էներգաարդյունավետության
հավաստագրման

գործընթացները

համեմատաբար

վերջերս

են

սկսվել,

նկատվում են հետևյալ միտումները: Որոշ երկրներում շենքի վերանորոգման
անձնագրի ձեռք բերումը դիտվում է սեփականատերերի կամավոր գործընթաց:
Մի շարք այլ երկրներում (օրինակ Ֆլանդրիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում)
պետական մարմինները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում այդ գործընթացին
և ակտիվ աջակցում են դրա զարգացմանը:
7. Էստոնիայում Բնակարանային ոլորտի զարգացման ծրագրով նախատեսված
բնակարանների սեփականատերերին ցուցաբերվող պետական աջակցության
միջոցառումներից ուշագրավ են հետևյալները.
• շենքի

տեխնիկական

փորձաքննության

և

էներգետիկ

աուդիտի

նպաստների (փոխհատուցման) տրամադրումը,
• շենքի

կապիտալ

վերանորոգման

և

արդիականացման

նպաստների

(փոխհատուցման) տրամադրումը,
• վերապատրաստման նպաստների (փոխհատուցման) տրամադրումը:
Վերը նշված նպաստների տրամադրման հետ կապված բոլոր միջոցառումները
իրականացվել են պետական բյուջեից հատկացվող բյուջետային միջոցների
հաշվին: Այս բյուջետային միջոցների օպերատորը «KredEx» մասնագիտացված
գործակալությունն էր, որը ստեղծվել էր երեք արտաբյուջետային երաշխիքային
ֆոնդերի միավորմամբ` բնակարանային (հիփոթեքային) ֆոնդի, փոքր բիզնեսի
աջակցության հիմնադրամի և արտահանման աջակցության հիմնադրամի: Այն
հանդես է գալիս որպես բազմաֆունկցիոնալ գործակալություն:
8. Ռուսաստանի Դաշնության խոշորագույն քաղաքներում (Մոսկվա, ՍանկտՊետերբուրգ),
շահագործման

բնակարանային
վերաբերյալ

ֆոնդի

պահպանության

միասնական

և

անվտանգ

քաղաքականություն

վարելու

նպատակով հաստատվել է նպատակային ինտեգրված անձնագրային ծրագիր:
Ռուսաստանի
բնակարանների

Դաշնության

քաղաքներում

անձնագրավորման

համար

բազմաբնակարան
կիրառվում

է

շենքերի

անձնագրերի

միասնական ձևաչափը: Դրա հետ մեկտեղ լայն կիրառում ունեն առանձին
անձնագրերի ձևաչափերը, այսպես օրինակ՝ «Շենքի ճակատի անձնագիրը»,
«Շենքի

էներգետիկական

անձնագիրը»,

«Շենքի

բնապահպանական

անձնագիրը»:
9. Բելառուսի Հանրապետությունում Նախարարների Խորհրդին կից գործող
Հողային ռեսուրսների, գեոդեզիայի և քարտեզագրման կոմիտեի 2004 թ. թիվ 39
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որոշմամբ հաստատվեց «Կապիտալ կառույցների (շենքերի, շինությունների),
անավարտ սառեցված կապիտալ կառույցների, մեկուսացված շինությունների
տեխնիկական գույքագրման և բնութագրերի ստուգման անցկացման կարգը:
10. Անձնագրավորման

Ուկրաինայի

սկսվել

փորձը

էր

դեռևս

90-ական

թվականներին: Շենքերի (կառույցների) անձնագրավորման հիմնական խնդիրը
կայանում էր դրանց պատշաճ շահագործման ժամկետը երկարաձգման մեջ:
Շենքի տեխնիկական վիճակի անձնագիրը լրացվում է դրա սեփականատիրոջ
կողմից` հիմնվելով մասնագիտացված կազմակերպության տեխնիկական զննման
արդյունքում ստացված տվյալների վրա: Մասնագիտացված կազմակերպության
կողմից

իրականացվող

տեխնիկական

զննումը

իրականացվում

է

պայմանագրային հիմունքներով` շենքի (կառույցի) սեփականատիրոջ միջոցներով:
Անձնագրի կազմում ներառված են մի շարք ներդիրներ: Շենքի տեխնիկական
վիճակը նկարագրող անձնագիրը կազմվում է մեկ անգամ: Հետագայում շենքում
առաջացող բոլոր տեխնիկական փոփոխությունները գրանցվում են անձնագրում
ամեն հերթական տեխնիկական զննումից հետո և հաստատվում են դարձյալ
երկու ստորագրություններով` սեփականատիրոջ և տեխզննումը անցկացրած
ներկայացուցչի:
11. Շենքերի անձնագրավորման (հավաստագրման) գործընթացների համատեքստում
բավականին հետաքրքիր է «Շենքերի հասանելիության անձնագրերի» կազմման
Ղազախստանի
գործընթացի

Շենքերի

փորձը:

մեթոդաբանությունը

հասանելիության

բաղկացած

է

հավաստագրման

երեք

փուլերից.

ա/

նախապատրաստական, բ/հետազոտական, գ/վերլուծական:

Առաջարկություններ
1. Շենքերի

վերաբերյալ

կրկնողություններ

տվյալների

բացառելու

հավաքագրման

նպատակով՝

առաջարկվում

գործընթացում
է

Հայաստանի

պայմանների համար մշակել համալիր Անձնագրի միասնական ձևաչափեր
համապատասխանորեն բնակելի և հասարակական շենքերի համար, որոնք
կներառեն հետևյալ հիմնական բաժինները.
• ընդհանուր տեղեկություն շենքի և դրա ենթակառուցվածքների մասին
(պարտադիր լրացման համար),
• ներդիրներ

առանձին

ոլորտների

համար

(մասնավորապես՝

էներգաարդյունավետություն, բնապահպանություն, շենքի հասանելիություն
հաշմանդամների համար, շենքի ճակատի լուծումներ), որոնք կլրացվեն
անհրաժեշտության

դեպքում՝

սեփականատերերի

ընդհանուր

ժողովի

որոշմամբ:
2. Շենքի Անձնագրի «Ընդհանուր տեղեկություն» բաժնի վարումը պետք է լինի շենքի
կառավարման մարմնի պարտադիր լիազորություններից մեկը, որը կարտացոլվի
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«Բազմաբնակարան շենքի պահպանման և շահագործման կանոններում» և
կսահմանվի օրենքով:
3. Ներդիրներով

նախատեսված

տեղեկատվության

հավաքագրումը

հնարավորության դեպքում կարող է իրականացվել սեփական ուժերով և/կամ
ներգրավելով

մասնագիտացված

և

հավատարմագրված

կազմակերպու-

թյուններին/մասնագետներին պայմանագրային հիմունքներով:
4. Անհրաժեշտ

է

մշակել

բնակարանների

սեփականատերերին

ցուցաբերվող

պետական աջակցության ծրագիր, որն ուղղված լինի շենքի տեխնիկական
փորձաքննության և էներգետիկ աուդիտի գծով նպաստների (փոխհատուցման)
տրամադրմանը:
5. Անհրաժեշտ է մշակել շենքի տեխնիկական փորձաքննության և էներգետիկ
աուդիտի

գործառույթների

համար

նախատեսված

վարկերի

տրամադրման

մեխանիզմ:

III. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ
ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ
ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԼՐԱՑՈՒՄ
3.1 Հասարակական և բազմաբնակարան շենքերի անձնագրերի
օրինակելի ձևերը և դրանց փորձնական լրացումը
Առաջադրանքի շրջանակներում տրվել են բազմաբնակարան և հասարակական
շենքերի անձնագրերի կառուցվածքի վերաբերյալ առաջարկություններ, մշակվել են
բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի անձնագրերի օրինակելի ձևերը (տես՝
Հավելված 1.3 և Հավելված 1.4), ինչպես նաև դրանց լրացման ուղեցույցները (տես՝
Հավելված 1.5 և Հավելված 1.6), որտեղ սահմանված են անձնագրերում ներառված
տվյալների հավաքագրման աղբյուրները և մեթոդները:
Բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի անձնագրերի օրինակելի
ձևերը և դրանց կառուցվածքը համաձայնեցվել են` շահագրգիռ մարմինների հետ,
մասնավորապես` ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի, ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության, ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի, ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի
կոմիտեի, ՀՀ մշակույթի նախարարության, ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական
և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի, ՀՀ առողջապահության
նախարարության,

ՀՀ

տարածքային

կառավարման

և

զարգացման

նախարարության, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության,
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության,
ՀՀ

արտակարգ

իրավիճակների

նախարարության,

ՀՀ

բնապահպանության

նախարարության, Երևանի քաղաքապետարանի (տես՝ Հավելված 3.1):
«Հայնախագիծ»
հայաստանյան

ԲԲԸ

գրասենյակի

աշխատանքային
կողմից

խումբը

առաջարկված

2

իրականացրեց
հասարակական

ՄԱԶԾ
և

2
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բազմաբնակարան շենքերի համար փորձնական կարգով անձնագրերի լրացում' հիմք
ընդունելով այդ շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության և էներգետիկ աուդիտի
արդյունքները: Արդյունքում լրացվել են հետևյալ շենքերի անձնագրերը (շենքերի
միասնական

անձնագրերի

փաթեթները

ներկայացվում

են

առանձին

թղթային

տարբերակով).
• նորակառույց բազմաբնակարան շենք (հասցե` ք. Երևան, Արաբկիր վարչական
շրջան, Ադոնցի փողոց N6/1),
• գոյություն ունեցող բազմաբնակարան շենք (հասցե` ք. Երևան, Նոր Նորք, Ջրվեժ,
Բանավան, շենք 42),
• թիվ 3 Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն (հասցե` ք. Երևան,
0041, Էրեբունի վարչական շրջան, Էրեբունի 15),
• թիվ 110 մանկապարտեզ (հասցե` ք. Երևան, Նոր Նորք, Մայակ թաղամաս, թիվ 6
շենք):

3.2 Շենքերի անձնագրերի փորձնական լրացման արդյունքների
վերլուծություն
Փորձնական կարգով շենքերի անձնագրերի լրացման արդյունքների վերաբերյալ
կատարվել է վերլուծություն, որի արդյունքում վեր են հանվել տվյալների հավաքագրման
դժվարությունները:
Այսպես օրինակ, զգալի խոչընդոտ էր հանդիսացել՝ անհրաժեշտ նախագծային
փաստաթղթերի

ձեռք

բերման

դժվարությունը

(դրանց

չտրամադրելը

կամ,

ընդհանրապես դրանց բացակայությունը): Շենքի կառավարման մարմինների, տեղական
ինքնակառավարման

կամ

համապատասխան

պետական

մարմինների

պատասխանատու աշխատակիցները սուբյեկտիվ (օրինակ, ժամանակ տրամադրելու
ցանկություն չունենալու) կամ օբյեկտիվ (նախագծային փաստաթղթերի բացակայության)
պատճառներով

հրաժարվում

էին

կամ

մասամբ

էին

տրամադրում

անհրաժեշտ

նախագծային նյութերը: Այդ հանգամանքը զգալիորեն ազդեց շենքերի անձնագրերի
լրացման

որակի

վրա,

քանի

որ

շենքի

միասնական

անձնագրի

տվյալների

մեծամասնության աղբյուր են հանդիսանում նախագծային փաստաթղթերը:
Դժվարություն առաջացրեց նաև մի շարք ներդիրների լրացումը: Այսպես օրինակ՝
բազմաբնակարան շենքի անձնագրում (տես Հավելված 1.3) ներառված Ներդիրներ 2-ը
(Ինժեներաերկրաբանական հետազննության նյութեր), 4-ը (Շենքի աղբահանության
համակարգի նկարագրություն), 5-ը (Սեյսմամեկուսացման համակարգի տեխնիկական
վիճակի

վերաբերյալ

վերաբերյալ

եզրակացություն),

եզրակացություն),

7-ը

6-ը

(Շենքի

(Շենքի

հրդեհային

վերելակների

անվտանգության

տեխնիկական

վիճակի

վերաբերյալ եզրակացություն) պահանջում էին մասնագիտացված լիցենզավորված
կազմակերպությունների
անցկացնելու

և

ներգրավումը

եզրակացություններ

համապատասխան
տալու

նպատակով:

հետազննություններ
Բնականաբար

այս

գործընթացները պահանջում էին ոչ միայն ժամանակ, այլև լրացուցիչ բավականին մեծ

66

«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվւսզեցում»
ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր

Ֆինանսական միջոցներ, որոնց ապահովումը անձնագրերի փորձնական լրացման
փուլում հնարավոր չէր:
Բազմաբնակարան շենքերի անձնագրերի փորձնական լրացման ընթացքում
դժվարություն առաջացրեց նաև ներդիրներ 8-ի (Շենքի կառավարման տեղեկատվական
թերթիկ) և 9-ի (Շենքի բնակիչների մասին տեղեկատվական թերթիկ) լրացումը, քանի որ
շենքերի կառավարման մարմինների ղեկավարները տարիների ընթացքում բացարձակ
չեն

իրականացրել

բնակիչներին,

Ֆինանսական

միջոցների

շարժին,

վարչական

գործունեությանը վերաբերող տվյալների որևէ հաշվառում:
Վերոհիշյալ դժվարությունների բացահայտումը թույլ տվեց առաջարկել հետևյալը.
իրավական գծով՝
•

օրենսդրորեն պարտավորեցնել շենքերի և շինությունների սեփականատերերին
գույքագրել (ապահովել գույքագրումը) սեփականության իրավունքով իրենց
պատկանող շենքերը և շինությունները ըստ ՀՀ կառավարության կողմից
հաստատած անձնագրի ձևի և դրա լրացման ուղեցույցի

•

հաստատել շենքերի և շինությունների անձնագրավորման համար անհրաժեշտ
տեղեկության

հավաքման

մեթոդաբանությունը՝

նշելով

հավաստի

և

արժանահավատ տվյալներ ստանալու աղբյուրները, դրանց ստացման համար
անհրաժեշտ
վճարովի

ֆինանսավորման

հիմունքներով

աղբյուրները,

ստանալու

տեղեկություն

մեխանիզմները,

դրանք

անվճար

կամ

չտրամադրելու

իրավական հետևանքները
•

հստակեցնել

պետական

աջակցության

մասնավոր

համագործակցության

մեխանիզմները,

մոդելները

և

որոշել

հանրային-

ներկայացնել

դրանք

հրապարակավ բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներին
•

փոփոխել

սեփականատերերի

վարքագիծը`

համապատասխան

կրթական

ծրագրերի իրականացման միջոցով։
ֆինանսական գծով՝
•

շենքերի

և

շինությունների

անձնագրավորման

գործընթացի

արդյունավետ

կազմակերպման և իրականացման նպատակով ապահովել համապատասխան
ֆինանսական

ռեսուրսներ՝

սեփականատերերի

միջոցները,

ներգրավելով
համայնքային

շենքի
և

շինությունների

պետական

բյուջեներից

անհատույց հատկացումները, ինչպես նաև վարկային միջոցները:
«Հայնախագիծ»

ԲԲԸ

աշխատանքային

խումբը

իրականացրել

է

շենքերի

անձնագրավորման գործընթացի արժեքային գնահատում` խոշորացված ցուցանիշներով,
որի արդյունքները ներկայացված են Հավելված 1.5-ում:
Բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի անձնագրերի փորձնական կարգով
լրացման

արդյունքները

ներկայացվել

և

քննարկվել

են

ՄԱԶԾ-ի

հայաստանյան

գրասենյակի և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից կազմակերպված՝ 2019թ. մարտի
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12-ին Երևանում ՄԱԿ-ի նիստերի դահլիճում կայացած աշխատաժողովի ժամանակ (տես՝
Հավելված 3.2): Քննարկման ընթացքում առաջադրանքի շրջանակներում մշակված
շենքերի

անձնագրերի

օրինակելի

ձևերի

վերաբերյալ

արվեցին

հետևյալ

առաջարկությունները.
•

երկարաձգել և ընդլայնել անձնագրերի քննարկման գործընթացը,

•

անձնագրերում

ներառել

գրունտի

տեխնիկական

վիճակի

վերաբերյալ

տեղեկություն,
•

անձնագրում ավելացնել տվյալներ կցակառույցների վերաբերյալ:
Աշխատանքային խումբը ընդունեց արված առաջարկությունները ի գիտություն՝

շենքերի

անձնագրերի

օրինակելի

ձևերի

նախագծերի

հետագա

լրամշակման

ակնկալիքներով:

IV. ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆՆ
ԱՌՆՉՎՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ,
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԸ
4.1 Շենքերի տեղեկատվական համակարգի ներդրմանն առնչվող
օրենսդրական դաշտի վերլուծություն
Դեռևս 03.08.1994թ. ՀՀ կառավարությունը ընդունեց «ՀՀ կառավարության
ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի մասին» թիվ 360 որոշումը, համաձայն
որի պետք է ստեղծվեր հանրապետության ողջ տարածքում պետական մարմիններից
տեղեկատվական
կառուցվածքների
փոխանակմանն

տվյալների
միջև

հավաքագրման,

էլեկտրոնային

աստիճանաբար

մշակման

փոստի

անցնելու

և

կառավարման

միջոցներով

նպատակով

ՀՀ

բոլոր

տեղեկատվության
կառավարության

ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգ, սակայն հետագա հինգ տարիների
ընթացքում չեն ընդունվել այնպիսի իրավական ակտեր, որոնք էական նշանակություն
կունենային ոլորտի պատշաճ իրավակարգավորման և իրավակիրառ պրակտիկայի
համար։
Հիմք ընդունելով վերոհիշյալ որոշումը ՀՀ կառավարությունը 16.03.1999թ.
ընդունեց «ՀՀ պետական տեղեկատվական միասնական համակարգի ստեղծման և
ներդրման կազմակերպական միջոցառումների մասին» թիվ 152 որոշումը, համաձայն
որի

ՀՀ

պետական

տեղեկատվական

միասնական

համակարգի

առաջնահերթ

ուղղությունների գծով պատասխանատուներ նշանակվեցին՝ կոնկրետ իրենց առջև
դրված խնդիրների լուծման համար, օրինակ՝ ՀՀ փոստի և հեռահաղորդակցության
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նախարարությունը

պատասխանատու

էր

Երևան

քաղաքի

և

ՀՀ

տարածքում

հեռահաղորդակցության ցանցերի ու դրանց բազայի հիման վրա ՀՀ պետական
տեղեկատվական

միասնական

համակարգի

ստեղծման

և

շահագործման

կազմակերպման համար, ՀՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի վերլուծության
նախարարությունը` պետական տեղեկատվական ռեգիստրի ստեղծման և պետական
տեղեկատվական ռեսուրսների ավանդատվական (դեպոզիտար) կազմակերպությունների
սահմանման համար և այլն։ Համաձայն սույն որոշման քաղաքաշինության կամ անշարժ
գույքի կառավարման լիազոր մարմնի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ հանձնարարական չի
ձևակերպվել: Սակայն ընդհանուր ձևակերպում է ամրագրվել, այն է՝ ՀՀ մյուս
նախարարություններին

և

գերատեսչություններին՝

պետական

տեղեկատվական

ռեսուրսների ձևավորման և վարման համար:
Վերոհիշյալ

որոշմամբ

սահմանվեցին

նաև

Հանրապետության

պետական

տեղեկատվական միասնական համակարգի ստեղծման, ներդրման և զարգացման
սկզբունքները, տրվեցին սահմանումներ, ամրագրվեցին տերմիններ։ Կառավարության
սույն որոշումը ուժը չի կորցրել, գործում է և այսօր էլ արդիական են այն սկզբունքները,
որոնք ամրագրվել են որոշման մեջ։ Ստորև ներկայացվում են մի քանի կարևորագույն
սկզբունքներ.
•

ՀՀ

Սահմանադրությամբ

հռչակված`

քաղաքացիների`

տեղեկատվություն

ստանալու իրավունքների ապահովումը,
•

մարդու

իրավունքների

փաստաթղթերի,

համընդհանուր

ինչպես

նաև

հռչակագրի,

միջազգային

այլ

տեղեկատվահեռահաղորդակցության

բնագավառում ընդունված միջազգային համաձայնագրերի ու պայմանագրերի
հիմնական սկզբունքների պահպանումը,
•

ներհանրապետական

և

միջպետական

տեղեկատվական

փոխշահավետ

փոխանակումների ապահովումը,
•

տեղեկատվության

և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

անվտանգության

անհրաժեշտ մակարդակի ապահովումը,
•

պետական իշխանության տարբեր մակարդակներով ընդունվող որոշումների
համաձայնեցվածության ապահովումը,

•

հանրապետության տեղեկատվական առկա ենթակառուցվածքի պահպանումը,
զարգացումը և արդյունավետ կիրառումը և այլն։
Թիվ

152

որոշման

ընդունման

պահին

ՀՀ

պետական

տեղեկատվական

միասնական համակարգի ստեղծման և տեղեկատվայնացման զարգացման ուղղությամբ
շատ բան արդեն արվել էր և հիմա էլ արվում է ու կատարելագործվում: Պետական և
տեղական ինքնակառավարման ոլորտի

զանազան կառույցներում

ներդրվել կամ

ներդրվում են տեղեկատվական տեղային համակարգեր, զգալիորեն ավելացել է
համակարգչային տեխնիկայի քանակն ու բարելավվել որակը, իբրև արդյունք` արագացել
է փաստաթղթերի պատրաստման և որոշումների ընդունման գործընթացը:
ՀՀ փոստի և հեռահաղորդակցության նախարարության, ՀՀ գիտությունների
ազգային

ակադեմիայի,

ՀՀ

առանձին

կառույցների

և

կենտրոնական
մասնավոր

բանկի,

պետական,

ընկերությունների

հասարակական

ջանքերով

ստեղծվել

է
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տեղեկատվա-հեռահաղորդակցության

ճյուղավորված

ցանց,

որն

ապահովում

է

հանրապետության տարածքում օգտագործողների փոխգործողությունը միմյանց, ինչպես
նաև ընդգրկում համաշխարհային տեղեկատվական ցանցերի հետ (X.25, X.400, Global
SprintFax, Internet, ընդհանուր օգտագործման հեռագրական ցանց, AT-50, «Telex» և
այլն): Օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմինների, խոշոր ձեռնարկությունների,
պաշտոնական

և

ժողովրդատնտեսական

համալիրների

կազմակերպությունների

կառավարման համար ստեղծվել են նախագահական, կառավարական և ծածկագրված
փաստաթղթային կապի, ինչպես նաև առանձին մարմինների գաղտնագրված կապի
համակարգեր:
Սակայն, ինչպես 1999 թ., այնպես էլ հիմա թվայնացման և տեղեկատվայնացման
հիմնախնդիրների

նկատմամբ

համակարգային

միասնական

մոտեցման

բացակայությունը պետական հատվածում առաջացրել և առաջացնում է մի շարք
խնդրահարույց հարցեր և թերություններ, այդ թվում`
•

տարբեր գերատեսչությունների կողմից տիպային միանման խնդիրների բազմակի
լուծում,

•

միևնույն տեղեկատվության չարդարացված կրկնօրինակում

և պահպանում

տվյալների տարբեր բանկերում (բազաներում և շտեմարաններում),
•

միևնույն

տեղեկատվության

մշակման

ու

պահպանման

համար

տարբեր

եղանակների, մեթոդների, չափորոշիչների կիրառում,
•

պետական տարբեր կառույցների, անգամ նույն կառույցի տարբեր առանձնացված
ստորաբաժանումների

միջև

տեղեկատվության

կազմակերպված

ու

համակարգված փոխանակության բացակայություն,
•

պետական իրավական և նորմատիվային փաստաթղթերի պատրաստման ու
ձևակերպման կանոններից լուրջ շեղումների առկայություն և այլն:
Սույն

ուսումնասիրության

առումով

կարևոր

նշանակություն

ունի

նաև

քաղաքաշինության ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը։ «Քաղաքաշինության մասին»
ՀՀ 05.05.1998թ. օրենքի 20-րդ հոդվածը սահմանում է՝ «Պետական քաղաքաշինական
կադաստրը պետական տեղեկատվական համակարգ է, որը հիմք է ծառայում պետական
քաղաքաշինական քաղաքականության և տարածքային զարգացման ռազմավարության,
քաղաքաշինական

նախագծային

փաստաթղթերի

մշակման,

քաղաքաշինական

գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար և պարունակում
է ստույգ տեղեկություն քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների, տարածքների
գոտիավորման և օգտագործման, տարածքների և բնակավայրերի քաղաքաշինական
պլանավորման և կառուցապատման, քաղաքաշինական փաստաթղթերի, նորմերի,
իրավական

այլ

քաղաքաշինական

ակտերի,

հողամասերի

սահմանափակումների

և

այլ

անշարժ

գույքի

օգտագործման,

և

սերվիտուտների,

տարածքների

սոցիալական, ինժեներատրանսպորտային և այլ ենթակառուցվածքների բարեկարգման,
սեյսմիկ

իրադրության,

շինարարության

համար

ինժեներաերկրաբանական

և

գեոդեզիական, քաղաքաշինական գործունեության վրա ազդող այլ գործոնների մասին:
Համաձայն վերոհիշյալ հոդվածի պետական քաղաքաշինական կադաստրը ՀՀ
կադաստրային համակարգի բաղկացուցիչ մասն է, որի հիմքը անշարժ գույքի
պետական կադաստրն է: Պետական քաղաքաշինական կադաստրը ներառում է նաև
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քաղաքաշինական գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ տվյալներ` այլ
ճյուղային կադաստրներից և տեղեկատվական համակարգերից»:
Անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի(կադաստրի) համակարգը կարող է լիարժեք
հիմք հանդիսանալ քաղաքաշինական կադաստրի ստեղծման և վարման համար, սակայն
հստակ պետք է սահմանվեն այն սուբյեկտները(ինչպես նաև գնահատվեն վերջիններիս
կարողությունները և ռեսուրսների առկայությունը), որոնք ի պաշտոնե պատասխանատու
են առաջնային/ելակետային տվյալների հավաքման, պետական քաղաքաշինական
կադաստրի վարման և քաղաքաշինական գործունեության մոնիթորինգի իրականացման
համար։
Դեռևս 2005թ. հուլիսի 8-ին ՀՀ Ազգային Ժողովն ընդունեց օրենք «Էլեկտրոնային
հաղորդակցության մասին», որի 3-րդ հոդվածի համաձայն օրենքի գործողության
շրջանակները
ստեղծման,

տարածվում

են

զարգացման,

նաև

«էլեկտրոնային

շահագործման

և

հաղորդակցության

էլեկտրոնային

ցանցերի

հաղորդակցության

ծառայությունների մատուցման առնչությամբ, ինչպես նաև պետական հսկողությունը և
վերահսկողությունն
օգտագործման

այնպիսի

սահմանափակ

նկատմամբ,

ինչպիսիք

ռեսուրսների

են

տրամադրման

և

ռադիոհաճախականությունները,

արբանյակային ուղեծրի հատվածները և համարները», սակայն օրենքի գործողությունը
չի

տարածվում

«էլեկտրոնային

հաղորդակցության

այն

ցանցերի

վրա,

որոնք

տիրապետվում, շահագործվում և օգտագործվում են բացառապես ՀՀ կառավարության
կողմից կամ տրամադրվել են բացառապես վերջինիս»:
Դժվար

է

գնահատական

տալ

սույն

կարգավորումներին,

թե

որքանով

«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքի պահանջները կտարածվեն բնակելի
և

հասարակական

նշանակության

համակարգի/շտեմարանի/ցանցի

շենքերի

ստեղծման

և

նոր

հետագա

տեղեկատվական

պատշաճ

շահագործման

հարաբերությունների վրա, այնուամենայնիվ կարծում ենք, որ պետք է ընդունվեն
հանրային կամ ազգային անվտանգության շահերից բխող հատուկ կանոններ,
կարգեր, որոնք կվերաբերեն էլեկտրոնային հաղորդակցությանը, մասնավորապես՝
արտակարգ

իրավիճակներում

սպասարկման,

տեղեկատվական

տեղեկատվության

համակարգերի

փոխանակման

և

պատշաճ

շահագործման

գործընթացներին։
Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունվել են մի շարք որոշումներ և կարգեր,
որոնց բոլորին հնարավոր չէ անդրադառնալ սույն ուսումնասիրության մեջ, սակայն
2015թ. հետո ՀՀ պետական համակարգի կառավարման թվայնացման խնդիրը ավելի
կարևորվեց,

ստացավ

նոր

որակ

և

բովանդակություն։

ՀՀ

կառավարությունը

18.06.2015թ. թիվ 678 որոշմամբ ընդունեց «Տեսչական մարմինների էլեկտրոնային
տեղեկատվական

համակարգի

ստեղծման,

օգտագործման

և

վերահսկողություն

իրականացնող մարմինների միջև տեղեկատվության փոխանակման, ինչպես նաև
հանրությանը տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը»։
Տեղեկատվական համակարգի ստեղծման նպատակը տեսչական մարմինների միջև
տեղեկատվության

փոխանակման

արդյունավետության

ապահովման

և

վերահսկողության հետ կապված տեղեկությունը հանրությանը և տնտեսավարող
սուբյեկտներին մեկ տեղում հասանելի դարձնելն է: Տեղեկատվական համակարգ
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մուտքագրվող, համակարգում պահպանվող, ինչպես նաև համակարգից ելքագրվող
տվյալները պետք է լինեն ամբողջական և արժանահավատ, ներբեռնվեն նույն
էլեկտրոնային ֆորմատով, ինչպես նաև բավարարեն հիշյալ որոշմամբ սահմանված
պահանջները: Սահմանվեցին համակարգի կողմից տրամադրվող տեղեկատվության
հրապարակային և ոչ հրապարակային լինելու մոտեցումները:
ՀՀ

կառավարությունը

առաջնորդվելով

ՀՀ-ում

թվային

զարգացման

ռազմավարությամբ, ինչպես նաև թվային զարգացման համաշխարհային գործընթացին
ՀՀ ակտիվ մասնակցությունն ապահովելու և դրա շրջանակներում իրականացվող
աշխատանքները համակարգելու նպատակով և պահանջով

26.04.2017թ. թիվ 395-Ա

որոշմամբ ստեղծեց ՀՀ թվային զարգացմանն աջակցող խորհուրդ և հաստատեց դրա
անհատական կազմը, որը ղեկավարում է ՀՀ վարչապետը։
ՀՀ 03.08.2017թ. թիվ 926-Ն որոշմամբ ստեղծվեց «Թվային Հայաստան»
հիմնադրամը և հաստատվեց վերջինիս կանոնադրությունը։ Հիմնադրամը հետապնդում
է

Հայաստանի

Հանրապետությունում

ինքնակառավարման

պետական

համակարգերի

թափանցիկության

և

բարենպաստ

տեղեկատվական

ժամանակակից

կառավարման

արդյունավետության
բիզնես-միջավայրի

տեխնոլոգիական

և

տեղական

բարձրացման,

ապահովման
հենքի

վրա

համար`
հիմնված`

հանրապետական կառավարման բոլոր ոլորտներում միասնական թվայնացված
միջավայրի

ձևավորման,

թվային

ենթակառուցվածքի

կենտրոնացված

համակարգման և հսկման նպատակ:
Հիմնադրամի
աջակցության

կարևորագույն

ցուցաբերումն

է

նպատակներից

ՀՀ

թվային

մեկը

օրակարգի

ՀՀ
և

կառավարությանն

դրա

հետ

առնչվող

վարչարարության խնդիրների լուծումներ ներառող միասնական քաղաքականության
մշակման,

իրականացման

գործընթացի,

ինչպես

նաև

նշված

ոլորտների

աշխատանքային ռեսուրսների, գործառույթների պլանավորման և բյուջետավորման
հարցերում,

ինչպես

նաև

ՀՀ

կառավարության

համար

թվայնացման

ոլորտում

երկարաժամկետ և կարճաժամկետ բարեփոխումների փաթեթների մշակումը կամ դրանց
մշակման հարցում ՀՀ կառավարությանն աջակցության ցուցաբերումը։
Այս պահի դրությամբ որևէ բաց տեղեկություն չկա «Թվային Հայաստան»
հիմնադրամի իրականացրած գործունեության արդյունավետության, ձեռքբերումների,
պահպանման,

վերակազմավորման

կամ

լուծարման

մասին,

սակայն

վերոհիշյալ

հարցերին անդրադառնալը հետապնդում է մեկ կարևոր նպատակ՝ ցույց տալու, որ
Հայաստանում դեռևս անցած դարի իննսունական թվականների սկզբից կարևորվել է
միասնական

տեղեկատվական

համակարգեր

ունենալու

հարցը,

իսկ

«Թվային

Հայաստան» հիմնադրամի գործունեությունը պետք է նպաստեր ՀՀ-ում թվային
կառավարման

լիարժեք

ներդրմանը,

համաշխարհային

թվային

կառավարման

գործընթացներին ՀՀ սահուն ինտեգրմանը՝ հիմքում ունենալով տեղեկատվական
ավտոմատացված համակարգերի միասնական և փոխկապակցված տեղեկատվական
բանկ (շտեմարան, բազա)։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը
25․01․2019թ․ կայացրել է որոշում (Գործ թիվ ԵԴ/20049/02/18) «Թվային Հայաստան»
հիմնադրամի լուծարման վերաբերյալ։
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ՀՀ-ում

շենքերի

տեղեկատվական

համակարգերին

առնչվող

իրավակարգավորումները և դրանց հետագա կատարելագործմանը նպատակաուղղված
առաջարկությունները հիմնավորված են ՀՀ Սահմանադրության այն դրույթներով, որոնք
անմիջականորեն առնչվում են հաղորդակցությանը (հոդված 33. Հաղորդակցության
ազատությունը և գաղտնիությունը), անձնական տվյալների պաշտպանությանը (հոդված
34. Անձնական տվյալների պաշտպանությունը), տեղեկություն ստանալու իրավունքին
(հոդված 51. Տեղեկություններ ստանալու իրավունքը), ինչպես նաև Սահմանադրության
78-րդ, 79-րդ, 80-րդ և 81-րդ հոդվածների դրույթներին և մարդու իրավունքների
սահմանափակումներին՝ հաշվի առնելով Սահմանադրության 81-րդ հոդվածի պահանջը,
այն է՝ հաշվի առնել «մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի
հիման վրա գործող մարմինների պրակտիկան» և որ «հիմնական իրավունքների և
ազատությունների սահմանափակումները չեն կարող գերազանցել ՀՀ միջազգային
պայմանագրերով սահմանված սահմանափակումները»:
Շենքերի անձնագրային տվյալների հիման վրա միասնական տեղեկատվական
շտեմարան

ստեղծելու,

համալրելու

և

պատշաճ

կառավարելու

համար

էական

նշանակություն ունեն այն իրավակարգավորումները, որոնք սույն ուսումնասիրության
պահին ամրագրված են ՀՀ իրավական ակտերում և այս կամ այն կերպ առնչվում են
խնդրո առարկա հարցին։
Այդ առումով ամենաէական կարգավորումները ամրագրված են ՀՀ Ազգային
Ժողովի կողմից 14.04.1999թ. ընդունված «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական
գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում:
Հիշյալ օրենքի հոդված 1-ում նշված է, օրենքի գործողության ոլորտը, որով
«սահմանվում

են

գույքի

նկատմամբ

իրավունքների,

իրավունքների

սահմանափակումների (այսուհետ` սահմանափակումներ) պետական գրանցման, գույքի,
դրա նկատմամբ իրավունքների, սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրման,

գրանցում

իրականացնող

մարմնի

իրավունքների

և

պարտականությունների իրավական հիմքերը, գույքի նկատմամբ իրավունքների և
սահմանափակումների պետական գրանցման վարույթի առանձնահատկությունները:
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքի 19-րդ
հոդվածով գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների պետական
գրանցում, պետական գրանցման դադարեցում, կասեցում և մերժում իրականացնող
պետական մարմինը՝ անշարժ գույքի պետական ռեգիստրը, իրականացնում է նաև
գույքի

և

դրա

տեղեկատվության

նկատմամբ

իրավունքների

տրամադրում

իր

և

սահմանափակումների

առանձնացված

մասին

(տարածքային)

ստորաբաժանումների միջոցով:
Դեռևս անցած դարի 90-ական թվականների վերջերին անշարժ գույքի կադաստրի
ստեղծման պահին տեսական վեճ էր ծավալվել պետական կառույցների և անշարժ գույքի
ոլորտի այլ մասնագետների և փորձագետների միջև, այն է՝ սկզբում գրանցվելու է
անշարժ գույքը, որպես գույքային միավոր իր ամբողջական նկարագրով, թե՞ գրանցվելու
են

առանձին

անձանց

իրավունքները

այդ

անշարժ

գույքի

ամբողջության

կամ

մասի/մասերի նկատմամբ։ Հարցը ակտուալ էր, մասնավորապես, բազմաբնակարան
շենքերի բնակարանների նկատմամբ անձանց իրավունքը գրանցելիս, որովհետև
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սեփականաշնորհման կամ պետական/հանրային գույքի այլ եղանակով օտարման
դեպքում

սեփականատերերը

օրենքի

ուժով ձեռք

էին բերում նաև

շենքերի

և

շինությունների ընդհանուր բաժնային սեփականության նկատմամբ սեփականության
իրավունք, հետևաբար նաև՝ սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող գույքի
պահպանման հոգսը կրելու պարտավորություն։
Մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով անշարժ գույքի պետական
ռեգիստրը

հիմնելիս

հասարակական

հնարավոր

նշանակության

չեղավ

հաշվառել

անշարժ

գույքը

կամ
և

գույքագրել

գրանցել

դրա

բնակելի

և

նկատմամբ

իրավունքները, հատկապես նկարագրել ընդհանուր բաժնային սեփականություն
հանդիսացող անշարժ գույքի ամբողջական կազմը և գրանցել այն, որից հետո միայն
գրանցել անձանց իրավունքները առանձին մասերի նկատմամբ։
ՀՀ անշարժ գույքի պետական ռեգիստրը, հիշյալ օրենքի 20-րդ հոդվածով
սահմանված կարգով, ի շարս այլ լիազորությունների, իրականացնում է «գույքի
նկատմամբ իրավունքների, սահմանափակումների ճանաչման ու երաշխավորման
նպատակով գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքի վերաբերյալ նախնական նշումը,
գույքի վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգի ստեղծումը, տեղեկատվության
տրամադրումը և համակարգի գործունեության կառավարումն ու վերահսկումը,
ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ», մասնավորապես.
ստեղծում է անշարժ գույքի կադաստրային և տեղագրական քարտեզներ, կազմում է
թվային կադաստրային և տեղագրական քարտեզներ.
•

մշակում և ներդնում է անշարժ գույքի ծածկագրման (կոդավորման) համակարգը,
պետական գրանցման ծածկագրերը.

•

կազմակերպում և իրականացում է անշարժ գույքի պետական համակարգված
դիտարկումներ

(մոնիտորինգ),

հրապարակում

է

անշարժ

գույքի

շուկայի

վերլուծությունը և տեղեկությունը.
•

ստեղծում և կառավարում է անշարժ գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների,
սահմանափակումների

մասին

տեղեկատվական

բանկը,

պահպանում

է

կադաստրային գործերի և պետական գրանցման փաստաթղթերը.
•

իրականացնում է անշարժ գույքի կադաստրային գնահատում, հողի հարկի,
գույքահարկի բազայի ստեղծում, մասնակցում է բազմաբնույթ կադաստրների
վարման նպատակով անշարժ գույքի` հողերի, շենքերի, շինությունների
գնահատման մեթոդիկայի մշակմանը.

•

իրականացնում է համակարգում ավտոմատացված կադաստրի ներդնում.

•

ապահովում

է

անշարժ

սահմանափակումների

գույքի
մասին

և

դրա

նկատմամբ

տեղեկատվության

իրավունքների

ու

հավաստիության,

ամբողջականության, մատչելիության, արդիականության և հրապարակայնության
ապահովում.
•

քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը կազմելու համար տրամադրում
է տեղեկություն անշարժ գույքի մասին, կազմված նախագծերի և դրանց
ճարտարապետահատակագծային

առաջադրանքների

մասին,

ՀՀ

օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում տրամադրում է եզրակացություններ.
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•

իրականացնում է պետական գեոդեզիական ցանցի ստեղծման և պարբերաբար
թարմացման աշխատանքներ, ապահովում է կոորդինատային, բարձունքային,
գրավիմետրական չափումների միասնական համակարգի ձևավորումը.

•

գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների իրականացման համար
սահմանված կարգով տրամադրում է թույլտվություններ այդ աշխատանքների
նկատմամբ իրականացնում է վերահսկողություն:
Սա նշանակում է, որ ի դեմս անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի, Հայաստանի

Հանրապետությունում ստեղծված է և գործում է մի համակարգ, որը օրենքով
սահմանված կարգով պատասխանատու է անշարժ գույքի մասին համապարփակ,
ամբողջական,

կոդավորված,

տեղեկատվության

հավաստի,

հավաքման,

արդի

մշակման,

տեխնոլոգիաներով

դասակարգման,

համալրվող

հրապարակման,

փոխանցման համար, և որ այդ համակարգը մշտադիտարկվում է, և տեղեկությունը
թարմացվում են համակարգի աշխատակազմի կողմից, որոնց գործառույթը համակարգի
պատշաճ կառավարումն ու պահպանումն է՝ ըստ օրենքի և այլ իրավական ակտերով
սահմանված ընթացակարգերի։
Նորից անդրադառնանք «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման
մասին» վերոհիշյալ օրենքին։ Օրենքի 31-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ «Պետական
գրանցման

վարույթները

և

գույքի

ու

դրա

նկատմամբ

իրավունքների

և

սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման գործառույթները
կարող են իրականացվել նաև կառավարման ավտոմատացված համակարգերի
կիրառմամբ

(էլեկտրոնային

վարույթներ):

Կառավարման

ավտոմատացված

համակարգերի կիրառմամբ անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի գործառույթների
արդյունքում կազմված ավարտական փաստաթղթերը կազմվում և հաստատվում են
էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, իսկ այդ հաստատված փաստաթղթերի բնօրինակի
համապատասխանությունն արտաքին ձևի` թղթի վրա, վավերացվում է դրանք դիմողին
տրամադրած սպասարկման գրասենյակի կամ նոտարի կնիքով, ինչպես նաև այլ
պետությունների տարածքում ՀՀ հյուպատոսական հիմնարկի կնիքով:
Օրենքի

32-րդ

հոդվածը

նախատեսում

է

հետևյալը՝

«համապատասխան

համակարգչային ծրագրային ապահովման առկայության դեպքում անշարժ գույքի
պետական միասնական կադաստրի տվյալների մասին տեղեկատվությունը կարող է
տրամադրվել նաև համացանցի միջոցով կամ այդ նպատակով կիրառելի էլեկտրոնային
հաղորդակցության

այլ

միջոցներով

(էլեկտրոնային

եղանակով

տեղեկատվության

տրամադրում) և որ էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվություն ստանալու դիմումների
ներկայացման

և

տեղեկատվության

առանձնահատկությունները

սահմանում

է

տրամադրման
անշարժ

գույքի

ընթացակարգերի
պետական

ռեգիստրի

ղեկավարը»:
Անկախ այն հանգամանքից, գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների գրանցումը
կատարվում

է

առցանց(on-line),

թե

ոչ

առցանց

(off-line),

կան

որոշակի

առանձնահատկություններ, որոնք վերաբերում են կառուցվող շենքերի/շինությունների
նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման առանձնահատկություններին։ Այդ
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առումով վերոհիշյալ օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ կետերով սահմանվում է
հետևյալը(մեջբերված են ուղղակիորեն).
•

Կառուցապատողի կողմից քաղաքաշինական գործունեության իրականացման
արդյունքում

նոր ստեղծվող անշարժ գույքի

(այսուհետ`

կառուցվող

շենք)

նկատմամբ կառուցապատողի իրավունքների պետական գրանցման հիմք են ՀՀ
օրենսդրությամբ

սահմանված

ճարտարապետահատակագծային

կարգով
առաջադրանքը,

տրամադրված
տվյալ

շինության

ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերը (այսուհետ`
շինության նախագիծ) և շինարարության թույլտվությունը:
•

Կառուցվող շենքի գրանցումից հետո կառուցապատողի դիմումի հիման վրա սույն
հոդվածով սահմանված կարգով կարող են գրանցվել շենքի ծավալում շինության
նախագծով նախատեսված բնակարանները և ոչ բնակելի տարածքները, որոնց
համար գրանցման մատյանում և գրանցման վկայականում պետք է պարտադիր
նշվի շենքի կառուցման և սպասարկման համար հատկացված հողամասի` ՀՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով
հաշվարկված առանձնացվող միավորի մակերեսի չափին համապատասխանող
բաժնեմասը:

Նույն հոդվածի 5-րդ և 6-րդ կետերով սահմանվում է հետևյալը.
•

Սույն

հոդվածով

ստորաբաժանված

սահմանված
շենքերում

կառուցվող

բազմաբնակարան

առանձնացված

միավորների

կամ

նկատմամբ

կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու գրանցված իրավունք ունեցող անձանց
սեփականության իրավունքի պետական գրանցումն իրականացվում է շինության
շինարարության ավարտի ակտի ձևակերպումից հետո` սեփականության
իրավունքի փոխանցման ակտի հիման վրա:
•

Սույն

հոդվածով

սահմանված

կառուցվող

բազմաբնակարան

կամ

ստորաբաժանված շենքի առանձնացված միավորները (բնակարանները, ոչ
բնակելի տարածքները) հողամասի և ընդհանուր օգտագործման տարածքների
բաժնեմասով հանդերձ սեփականության իրավունքի գրանցման օբյեկտ են
դառնում

շինության

շինարարության

ավարտի

ակտի

և

չափագրման

տվյալների հիման վրա բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի
պետական գրանցման պահից:
Տեղին

է

նշել,

որ

ՀՀ

տարբեր

իրավական

ակտերում

նույն

երևույթի,

հասկացությունների վերաբերյալ կիրառվում են տարբեր տերմիններ/բառեր (օրինակ՝
«հանրային» կամ «հասարակական» շենքեր, «շինարարության ավարտական ակտ» կամ
«շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդունման ակտ» և այլն)։
Վերոհիշյալ օրենքի 36-րդ հոդվածի տառացի մեկնաբանությունից կարելի է մեկ
եզրակացություն անել, որ սկզբում պարտադիր պետք է գրանցվի անշարժ գույքը, այն է՝
կառուցվող շենքը, իսկ հետո շենքի առանձնացված միավորների(բնակարանների, ոչ
բնակելի տարածքների) նկատմամբ իրավունքը՝ հողամասի և ընդհանուր օգտագործման
տարածքների բաժնեմասով հանդերձ։
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Կարևոր է ամրագրել այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնք անհրաժեշտ են
կառուցվող շենքը գրանցելու/գույքագրելու համար (օրինակ՝ պարտադիր փաստաթուղթ
համարել ըստ սահմանված ձևի լրացված շենքի անձնագիրը), ինչպես նաև այդ
անձնագրի ո՞ր տեղեկությունն է, որ պետք է կազմի անշարժ գույքի ավտոմատացված
համակարգի կառավարման պարտադիր և անբաժանելի մասը։
Կառուցապատողի կողմից քաղաքաշինական գործունեության իրականացման
արդյունքում

նոր

ստեղծված

շենքերի,

շինությունների

նկատմամբ

իրավունքների

պետական գրանցման համար, վերոհիշյալ օրենքով սահմանված փաստաթղթերից
բացի, պետք է ներկայացվեն նաև այդ շինության նախագծային փաստաթղթերի
մշակման համար տրամադրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը,
սահմանված

կարգով

հաստատված

շինության

նախագիծը,

շինարարության

ավարտական ակտը և շահագործման թույլտվությունը, հասցեների տրամադրման
որոշումը և չափագրման փաստաթղթերը:
Ուշադրության է արժանի նաև վերոհիշյալ օրենքի 42-րդ հոդվածը, որը վերաբերում
է

բազմաբնակարան

շենքերի

սեփականատերերի

ընդհանուր

գույքի

նկատմամբ

իրավունքների պետական գրանցմանը, որը ձևակերպված է հետևյալ կերպ.
«Բազմաբնակարան շենքերի սեփականատերերի ընդհանուր գույքի նկատմամբ
սեփականատերերի ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքի պետական
գրանցումն իրականացվում է բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի դիմումի
հիման վրա, որին կից գրանցող մարմին պետք է ներկայացվի բազմաբնակարան
շենքերի սեփականատերերի ընդհանուր գույքի հատակագիծը, ինչպես նաև պետական
գույքի կառավարման ոլորտի պետական լիազոր մարմնի և համապատասխան տեղական
ինքնակառավարման մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկությունը այն մասին, որ ըստ
հատակագծի պետական գրանցման ներկայացվող գույքը պետական կամ համայնքային
սեփականություն չէ և համապատասխան մարմնի կամ վերջինիս իրավանախորդի
կողմից նախկինում հատուցմամբ կամ անհատույց չի մասնավորեցվել»:
Սույն ձևակերպմամբ մոտեցումը կարելի է կիրառել նախկինում կառուցված շենքերի
ընդհանուր բաժնային սեփականության նկատմամբ իրավունքի գրանցման դեպքերի
համար,

սակայն

կառուցապատողի

կողմից

քաղաքաշինական

գործունեության

իրականացման արդյունքում նոր ստեղծված շինությունների/նորակառույց շենքերի
նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար, երբ օրենքի 36-րդ հոդվածով
սահմանված կարգով պահանջվում են կառուցվող շենքի նկատմամբ իրավունքների
գրանցման լրացուցիչ փաստաթղթերի ցանկ, ընդհանուր բաժնային սեփականության
նկատմամբ գրանցումը պետք է կատարվի անմիջապես շենքի գրանցման պահին։
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքի 75-րդ
հոդվածով սահմանվում են պետական գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման
վճարների մասով արտոնությունները, որում կարևորում ենք հետևյալը. «Անշարժ գույքի
պետական

միասնական

բացառությամբ

կադաստրի

միասնական

աշխատակազմին,

տվյալների

տեղեկատվության,

վարչապետի

մասին

տեղեկատվությունը,

Հանրապետության

աշխատակազմին,

ՀՀ

նախագահի

Ազգային

ժողովի

աշխատակազմին և պատգամավորներին, ՀՀ պետական կառավարման մարմիններին,
դատարաններին, ՀՀ դատախազությանը և քրեական հետապնդման այլ մարմիններին,
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ՀՀ կենտրոնական բանկին, ՀՀ հաշվեքննիչ պալատին, ինքնավար մարմիններին և
անկախ պետական մարմիններին ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին, հանրային
պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարին տրամադրվում է անվճար` ՀՀ օրենքով իրենց
վերապահված լիազորությունների իրականացման համար»:
Հոդվածում օգտագործված է «ինքնավար մարմին» բառակապակցությունը, որը
հստակեցման կարիք ունի։ Օրինակ՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինները կամ
համատիրությունները դասվում են «ինքնավար մարմինների» շարքին, թե՞ ոչ, որպեսզի
հասկանանք վերջիններիս տեղեկատվության տրամադրման անվճար կամ վճարովի
լինելու հանգամանքը։ Հոդվածում նկարագրվում են նաև անվճար տեղեկատվության
տրամադրման այլ մանրամասներ։
Ելնելով «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ
օրենքի 44 և 45, «ՀՀ հողային օրենսգրքի» 33 և «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության
մասին» ՀՀ օրենքի 11 հոդվածների պահանջներից, ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի
ավտոմատացված համակարգի և տեղեկատվական բանկի ստեղծման ու ներդրման
աշխատանքները

կանոնակարգելու

նպատակով,

ՀՀ

կառավարությանն

առընթեր

անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն 16.12.2002թ. արձակել է թիվ 1218-Ն
հրամանը,

համաձայն

որի

հաստատվել

է

«ՀՀ

անշարժ

գույքի

կադաստրի

ավտոմատացված համակարգի ստեղծման և վարման ընդհանուր դրույթները»։
Անշարժ գույքի միասնական տեղեկատվական բանկի ստեղծման նպատակը մեկն
էր՝ հաշվողական տեխնիկայի և ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
օգտագործման ճանապարհով ունենալ անշարժ գույքի վերաբերյալ ամբողջական
(հաշվառման, գրանցման և գնահատման) տեղեկությունը, որը կնպաստեր.
•

անշարժ

գույքի

վերաբերյալ

տվյալների

հավաքագրման

և

մշակման

ստանդարտիզացման աստիճանի բարձրացմանը.
•

անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալների անհարկի կրկնօրինակման բացառմանը.

•

անշարժ

գույքի

ռեգիստրների

պահուստային

պատճենների

ստեղծման

գործընթացի հեշտացմանը և օպերատիվության բարձրացմանը.
•

տվյալների մատչելիության ապահովմանը.

•

տվյալների հավաստիության, ճշտության ստուգման ներքին մեխանիզմների
մշակմանը, և այլն:
Հիշյալ փաստաթուղթը պարունակում է հանրապետությունում անշարժ գույքի

կադաստրի վարման ավտոմատացված համակարգի` ստեղծման և ներդրման հիմնական
նպատակները, կառուցվածքը, ներդրման փուլերը, ներդրման համար անհրաժեշտ
միջոցառումների ցանկը, դրանց ժամանակացույցը։
Անշարժ գույքի կադաստրի վարման ավտոմատացված համակարգի հիմնական
նպատակներից և խնդիրներից կառանձնացնենք հետևյալը, որոնք պետք է հաշվի առնել
ստեղծվելիք տեղեկատվական համակարգի նպատակները և խնդիրները որոշելիս՝
անշարժ

գույքի

կադաստրի

վարման

ավտոմատացված

համակարգի

հիմնական

նպատակների և խնդիրների կրկնություններից խուսափելու համար։ Սույն թվարկումը
սպառիչ չէ, սակայն ներկայացված են այն նպատակները և խնդիրները, որոնք
անմիջականորեն առնչվելու են բազմաբնակարան և հասարակական նշանակության
շենքերի անձնագրավորման հետ.
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•

անշարժ գույքի վերաբերյալ պետական միասնական տեղեկատվական բանկի
ստեղծումը և վարումը,

•

անշարժ

գույքի

վերաբերյալ

քանակական

և

որակական

տվյալների

շտեմարանների ստեղծումը և վարումը,
•

անշարժ գույքի գնահատման տվյալների շտեմարանների ստեղծումը և վարումը,

•

անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ
տվյալների շտեմարանների ստեղծումը և վարումը,

•

անշարժ գույքի միավորների կադաստրային գործերի էլեկտրոնային արխիվների
ստեղծումը և վարումը,

•

անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարման ավտոմատացումը`

•

անշարժ

գույքի

հաշվառման

տվյալների

հավաքագրման

և

մշակման

աշխատանքների ավտոմատացումը,
•

անշարժ

գույքի

նկատմամբ

իրավունքների

պետական

գրանցման

աշխատանքների ավտոմատացումը,
•

անշարժ

գույքի

և դրա

նկատմամբ

իրավունքների,

սահմանափակումների

վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման օպերատիվության բարձրացումը,
մատչելիության ապահովումը,
•

հողային

ֆոնդի

և

շենք-շինությունների

վերաբերյալ

տեղեկատվության

դասակարգումը,
•

տեղեկատվական աջակցությունը`

•

պետության

կողմից

գույքի

նկատմամբ

իրավունքների

ճանաչմանը,

երաշխավորմանը և պաշտպանությանը նպաստելը,
•

Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և համայնքների զարգացման օպտիմալ
պլանավորման ապահովումը,

•

անշարժ գույքի հաշվառման գործընթացի ավտոմատացումը,

•

անշարժ գույքի միավորների կադաստրային գործերի էլեկտրոնային պատճենների
ստեղծում,

•

գույքային իրավունքների պետական գրանցման գործընթացի ավտոմատացումը,

•

անշարժ

գույքի

պետական

գրանցման

միասնական

մատյանի

վարումը`

տվյալների մուտքագրումը, խմբագրումը, պահպանումը, արտապատկերումը,
տպագրումը, պահուստային պատճենների ստացումը, անշարժ գույքի, պետական
գրանցման օբյեկտների և սուբյեկտների դասակարգումը, թեմատիկ շերտերի
ստեղծումը
•

անշարժ գույքը և նրա նկատմամբ իրավունքները նկարագրող տվյալների
համապետական էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծումը,

•

անշարժ գույքի կադաստրային գործերի համապետական էլեկտրոնային արխիվի
ստեղծումը և այլն։
Սույն ուսումնասիրության առումով հատուկ ուշադրության է արժանի անշարժ

գույքի պետական ռեգիստրի առջև դրված խնդիրներից մեկը, այն է՝ անշարժ գույքը և
նրա նկատմամբ իրավունքները նկարագրող տվյալների համապետական էլեկտրոնային
շտեմարանի ստեղծումը։ Սա նշանակում է, որ դեռևս 2002թ. վերջերին խնդիր էր դրված
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Հայաստանի

Հանրապետությունում

ունենալ

«անշարժ

գույքը

նկարագրող

համապետական էլեկտրոնային շտեմարան»։
Սույն իրավական ակտում ամրագրված են նաև համակարգի ներդրման
հիմնական սկզբունքները.
•

համակարգում անշարժ գույքի յուրաքանչյուր միավորի եզակի (անկրկնելի)
ծածկագրի առկայությունը, անշարժ գույքի հաշվառման և պետական գրանցման
համար ծածկագրման միասնական համակարգի ապահովումը,

•

անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալների հավաստիությունը, լիարժեքությունը,
մատչելիությունը, օպերատիվությունը, անընդհատությունը և կենտրոնացումը,

•

տեղեկատվական բանկի տվյալների փոփոխությունների հաշվառումը,

•

համատեղելիությունը
գոյություն

անշարժ

ունեցող

գույքի

պետական

տեղեկատվական

ռեգիստրում

տեխնոլոգիաների`

արդեն

իսկ

տեխնիկական

սարքավորումների, ծրագրային համակարգերի և տվյալների հավաքագրման և
մշակման տեխնոլոգիաների հետ,
•

համակարգը

պետք

հնարավորություն

է

ունենա

ինչպես

մոդուլային

ֆունկցիոնալ,

կառուցվածք
այնպես

էլ

և

ընդլայնման

կառուցվածքային

իմաստով,
•

անշարժ

գույքի

կադաստրի

վարման

նորմատիվ-իրավական

դաշտի

փոփոխությունների նկատմամբ կայունությունը,
•

տրամադրվող տեղեկատվության ճշտության երաշխավորումը: Երաշխավորվում է
միայն պետական ռեգիստրի կողմից վավերացված գրավոր տեղեկությունը,

•

անշարժ գույքի կադաստրի վարման մեթոդաբանության և տեխնոլոգիաների
ընդհանրությունը ՀՀ ողջ տարածքում,

•

համակարգի բոլոր մակարդակներում նույնատիպ տեխնիկական և ծրագրային
(համակարգային և ֆունկցիոնալ) ապահովումը:
Անշարժ

գույքի

ոլորտը

կարգավորող

իրավական

ակտերին

մանրամասն

անդրադառնալը կարևոր է այնքանով, որ դեռևս 2000-ականների սկզբին հիմք է դրվել
անշարժ գույքի կադաստրի ավտոմատացված համակարգի ստեղծմանը և սահմանվել են
դրա վարման ընդհանուր դրույթները։
Տեսականորեն բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ անշարժ «գույքը և նրա
նկատմամբ իրավունքները նկարագրող տվյալների համապետական էլեկտրոնային
շտեմարանը ստեղծված է, անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալների հավաստիությունը,
լիարժեքությունը,

մատչելիությունը,

օպերատիվությունը,

անընդհատությունը

և

կենտրոնացումը ապահովված է», սակայն դրա հիման վրա պետք է ստեղծվի
քաղաքաշինական
բազմաբնակարան

կադաստրի
և

վարման

հասարակական

համակարգ

շենքերի

և

և,

մասնավորապես՝

շինությունների

կառավարման

միասնական տեղեկատվական համակարգ։
ՀՀ

կառավարության

05.02.2009թ.

թիվ

104-Ն

որոշմամբ

հաստատել

է

«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական կադաստրի վարման
կարգը»,

որի

համաձայն

սահմանվում

է

պատմության

և

մշակույթի

անշարժ

հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառի պետական կադաստրի
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վարման,

հուշարձանների

հայտնաբերման,

ուսումնասիրման,

հաշվառման

փաստաթղթերի ստեղծման գործառույթների իրականացման կարգը: Պատմության և
մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական կադաստրը նույնպես ՀՀ պետական
միասնական կադաստրային համակարգի բաղկացուցիչ մասն է, որի հիմքն անշարժ
գույքի պետական կադաստրն է:
Հուշարձանների պետական կադաստրի հիմնական նպատակը ՀՀ տարածքում
գտնվող հուշարձանների և այլ պետությունների տարածքներում գտնվող հայկական
հուշարձանների` պատմական բնակավայրերի, հուշարձանախմբերի (պահպանական
միավորների), առանձին հուշարձանների, դրանց մասը կազմող ինքնուրույն տարրերի,
դրանց զբաղեցրած տարածքների պահպանական գոտիների հաշվառումը, գրանցումը,
գնահատումը, դիտանցումների (մոնիթորինգ) իրականացումն է և, անհրաժեշտության
դեպքում,

դրանց

ինքնակառավարման

վերաբերյալ

պետական

մարմիններին,

կառավարման

իրավաբանական

ու

և

տեղական

ֆիզիկական

անձանց

հավաստի, մատչելի և օպերատիվ տեղեկության տրամադրումն է:
ՀՀ

հուշարձանների

պետական

կադաստրի

վարումը,

դրանց

վերաբերող

տեղեկության գրանցումը, հաշվառումը և մոնիթորինգի իրականացումը կատարվում է ՀՀ
պետական

բյուջեի,

ինչպես

նաև

օրենքով

չարգելված

այլ

միջոցների

հաշվին,

արժանահավատ տվյալների հիման վրա` կառավարության լիազորած պետական մարմնի
և դրան ենթակա կազմակերպությունների կողմից:
Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ անշարժ գույքին առնչվող,
գրեթե,

բոլոր

շահագործվում

տեղեկատվական
և

կառավարվում

համակարգերը,
են

պետական

ստեղծվում,
բյուջեի

օգտագործվում,

միջոցների

հաշվին,

բացառությամբ ինքնածախսածածկվող պետական կառույցների(օրինակ՝ անշարժ գույքի
պետական ռեգիստր), ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից
ստեղծվող և կառավարվող համակարգերը, որոնք պահպանվում և շահագործվում են
տվյալ կառույցների բյուջեների հաշվին։
Համայնքների համար ստեղծված և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
կողմից վարվող տեղեկատվական համակարգերի նկարագրությունը, դրանց առկա
վիճակը և այլ մանրամասները կներկայացվեն սույն ուսումնասիրության 4.2.4 բաժնում։
Նշենք, որ բոլորովին վերջերս անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեն հանրային
հարթակում ներկայացրել է «նոր կադաստրի» մոդելը։ Նոր՝ «ինտեգրված կադաստրի»
իրականացման

դրույթները

ներառված

են

ՀՀ

անշարժ

գույքի

կադաստրի

գործունեության հնգամյա ծրագրում, իսկ նրա հայեցակարգի նախագիծը շուտով
կքննարկվի

այլ

գերատեսչություններում,

ապա

կներկայացվի

Կառավարության

հաստատմանը։
Ըստ նախագծի և մամուլում ներկայացված հրապարակումների ինտեգրված
կադաստրը մեկտեղելու է Հանրապետության բոլոր գերատեսչություններում և պետական
այլ մարմիններում գործող ու ռեգիստրի դեր կատարող համակարգերը։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի քարտեզագրական բոլոր
տվյալները մշակվում են Կադաստրի կոմիտեի տրամադրած նյութերի հիման վրա, շատ
տրամաբանական է, որ Կադաստրի կոմիտեն լինի այդ ամենը համակարգող օղակը։
Այսինքն, ստեղծվելու և մեկ բազայում պահպանելու է Հայաստանի ցանկացած
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քառակուսի մետրի, սանտիմետրի ամբողջական տարածական տվյալները, սակայն մեկ
բազայում պահպանումը չի նշանակում մեկ կենտրոնից վարում. բոլոր ոլորտային
մարմինները շարունակելու են վարել իրենց կադաստրները։
Տվյալները մշակվելու են GIS համակարգով, որը հսկայական ծավալով նաև
անձնական ու գաղտնի տեղեկություն է պարունակելու, ուստի պետք է խստորեն
պաշտպանված լինեն անձնական տվյալները։ Համակարգը հասանելի կլինի պետական
մարմինների

համար,

որոշ

չափով՝

հանրային

ծառայություններ

մատուցող

ենթակառուցվածքային ընկերություններին, իսկ մասնավոր սեկտորը, բիզնեսը և
անհատները կունենան համակարգից տվյալներ ստանալու, բայց ոչ տվյալներ մուտք
անելու իրավունք։
Այս ամենի արդյունքում, որևէ անշարժ գույքի սեփականության վկայականում
իրավունքի հետ նշված կլինի նաև սահմանափակող տեղեկությունը, եթե այդպիսի
հանգամանքներ կան. օրինակ, որ տվյալ շինությունը պատմության հուշարձան է և այլն։
Ինտեգրված

կադաստրին

հասնելը

երկար

ճանապարհ

է,

սակայն

ոլորտի

պատասխանատուները գտնում են, որ 5 տարի հետո, եթե նույնիսկ ոչ 100 տոկոսանոց,
կունենան ինտեգրված կադաստրի համակարգ, որը բնականոն զարգացում կունենա։
Ինտեգրված կադաստրի ստեղծումը կրկնությունը բացառելու և պետական ռեսուրսները
խնայելու հնարավորություն կտա և կարող է հավաստի և արժանահավատ տեղեկություն
տրամադրել քաղաքաշինական կադաստր վարող սուբյեկտներին։ Կարևոր է մեկ անգամ
ևս նշել, որ մասնավոր սեկտորը, բիզնեսը և անհատները կունենան համակարգից
տվյալներ ստանալու, բայց ոչ տվյալներ մուտք անելու իրավունք։
Շենքերի տեղեկատվական միասնական համակարգի ներդրման աշխատանքները
ձեռնարկելիս, տեղեկատվության ձեռքբերման և փոխանակման շղթան կազմելիս
վերոհիշյալ ինտեգրված համակարգի հետ փոխհամաձայնեցման, փոխլրացման և
ներդաշնակ գործունեության ապահովման անհրաժեշտություն

կլինի, եթե, իհարկե,

ինտեգրված կադաստրի գաղափարը հավանության արժանանա կառավարության
կողմից։
ՀՀ օրենսդրությունը չի հստակեցնում առցանց և ոչ առցանց հաղորդակցության
տարբերությունները,

ինչպես

նաև

պարտականությունները

չի

ամրագրում

անձանց

իրավունքներն

թվային/թվայնացման

Կիբերհանցագործությունների

ոլորտը

նոր

է,

այդ

իսկ

ու

ոլորտներում։
պատճառով

ցանկացած

տեղեկատվական շտեմարան, համակարգ, որ ստեղծվում և ներդրվում է Հայաստանում և
որը նպատակ ունի ստանալ, մշակել, դասակարգել և տարածել առցանց տեղեկություն,
հստակ պետք է ենթարկվի այն միջազգային ստանդարտներին և խաղի կանոններին,
որոնք որդեգրել է կամ որոնց միացել է Հայաստանի Հանրապետությունը։
Չնայած ՀՀ պետական իշխանության ներկայացուցիչների գործադրած բազմաթիվ
ջանքերին,

դեռևս

հստակեցված

չէ

տեղեկատվական

անվտանգության

քաղաքականությունն ու ռազմավարությունը՝ ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության
ապահովման նպատակների, խնդիրների, սկզբունքների և հիմնական ուղղությունների
նկատմամբ պաշտոնական մոտեցումների վերաբերյալ, որը պետք է բխի ՀՀ ազգային
անվտանգության
տեղեկատվական

ռազմավարությունից,
ոլորտում։

Այն

կարող

զարգացնի
է

ենթարկվել

վերջինիս

սկզբունքները

ճշգրտումների,

կապված
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ներպետական և միջազգային իրադրության, սպառնալիքների ու մարտահրավերների
փոփոխման, ինչպես նաև հայեցակարգային և ռազմավարական սույն հետագայում
ընդունվելիք ձևավորված նպատակներին համահունչ։
Հայաստանի Հանրապետությունը անդամ երկիր է հանդիսանում մի շարք
միջազգային

պայմանագրերի,

այդ

թվում՝

մարդու

իրավունքների

և

հիմնարար

ազատությունների վերաբերյալ, ներառյալ ուղղակի կամ անուղղակի այն երաշխիքները,
որոնք վերաբերում են թվային ոլորտում անձանց իրավունքներին և ազատություններին,
հետևաբար իրավաբանորեն կապված է(շղթայված է) այն պարտավորությունների
ծավալով,

որոնք

ստանձնել

է

ստորագրելով

կամ

ընդունելով

միջազգային

պայմանագրերը։
Որպես «Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության»
(ԵԱՀԿ, Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE) անդամ Հայաստանի
Հանրապետությունը պարտավորվել է հարգել այն ստանդարտները, որոնք արտացոլված
են Հելսինկիի վերջնական փաստաթղթում և ԵԱՀԿ-ի հետագա բոլոր հռչակագրերում։
Ավելին, որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն պարտավորություններ ունի
պաշտպանելու

«Մարդու

իրավունքների

եվրոպական

հռչակագրի»

իրավական

պահանջները(ստորագրված 25.01.1992թ. և վավերացված 26.04.2002թ.):
ՀՀ

Սահմանադրությունը(2015թ.

փոփոխություններով)

ամրագրել

է

անձանց

հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, որոնք չեն կարող սահմանափակվել այլ
կերպ, քան օրենքով սահմանված կարգով։

Առաջարկություններ
Ամփոփելով իրավական վերլուծության մեջ արված հիմնական շեշտադրումները,
առաջարկում ենք հետևյալը․
1. Իրականացնել ՀՀ քաղաքաշինության, անշարժ գույքի կառավարման և հարակից
ոլորտների

առկա

փորձագետների

տեղեկատվական
կողմից՝

համակարգերի

լիարժեք

պատկերացում

գնահատում

անկախ

ունենալու

առկա

տեղեկատվական համակարգերի հնարավորությունների, փոխգործարկելիության
մասին՝ հիմքում ունենալով շենքերի տեղեկատվական համակարգի ստեղծման և
ներդրման նպատակը։
2. Հստակեցնել ՀՀ կառավարության բյուջետային հնարավորությունները, ինչպես
նաև աջակցության այլ մեխանիզմները՝ ՀՀ թվային օրակարգի և դրան առնչվող
վարչարարության

խնդիրների

լուծումներ

ներառող

միասնական

քաղաքականության մշակման, իրականացման գործընթացի, ինչպես նաև նշված
ոլորտների աշխատանքային ռեսուրսների, գործառույթների պլանավորման և
բյուջետավորման հարցերում,
3. Մշակել ՀՀ երկարաժամկետ թվային օրակարգի, այդ օրակարգի մեջ շենքերի
տեղեկատվական համակարգերի, ներառյալ դրանց նպատակների և ակնկալվող
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արդյունքների

գործիքակազմ,

միասնական

չափորոշիչներ

և

տվյալների

հավաքման մեթոդաբանություն։
4. Ներդնել

ՀՀ

պետական

կառավարման

և

տեղական

ինքնակառավարման

ոլորտների էլեկտրոնային համակարգերի փոխկապակցված զարգացման և
գործընթացի հսկման մեխանիզմներ՝ հստակ դերաբաշխմամբ և իրավունքների ու
պարտականությունների

սահմանմամբ

ինքնակառավարման

մարմինների

ոչ

միայն

պետական

և

տեղական

փոխհարաբերություններում,

այլև

միջգերատեսչական և ներգերատեսչական փոխհարաբերություններում։
5. Սահմանել

ՀՀ

պետական

կառավարման

մարմինների

կողմից

կիրառվող

էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի և տեղեկատվության փոխանակման
գործընթացների

արդյունավետության

և

անվտանգության

ապահովման

առաջնահերթությունները, ինչպես նաև պետության աջակցությունը պետական և
տեղական

ինքնակառավարման

մարմիններում

ներդրվող

թվայնացման

և

էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի նախագծման, մշակման և իրացման
ապահովման

գործընթացում(ներառյալ

տեխնիկական

առաջադրանքների

պատրաստումը, փորձագիտական գնահատումը, մրցույթների կազմակերպումը,
իրականացվող

աշխատանքի

որակի

հսկողությունը,

վերլուծությունը

և

գնահատումը):
6. Սահմանել

շենքերի

միասնական

տեղեկատվական

համակարգը

համակարգի վարման համար պատասխանատու կառույցը, որը
քաղաքաշինության
միասնական

ոլորտի

լիազոր

տեղեկատվական

առանձնացված

մարմնի

կազմում

համակարգերի

ստորաբաժանում

կամ

պետք է լինի

ստեղծված

ներդրման

վարող,

և

շենքերի

կառավարման

պետության

կողմից

հիմնադրված/ստեղծված առանձին իրավաբանական անձ՝ համապատասխան
օրենսդրական փոփոխությունների ընդունմամբ՝ նշելով ֆինանսավորման հստակ
աղբյուրները,

հաստիքացուցակը,

յուրաքանչյուր

հաստիքի

անձնագրի

նկարագրությունը՝ կոնկրետ պարտականությունների և պատասխանատվության
նշումով։
7. Ապահովել ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
համապատասխան

աշխատողների

զարգացում,

թվում`

այդ

կարողությունների

յուրաքանչյուր

պետական

շարունակական
կամ

տեղական

ինքնակառավարման մարմնում անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսների կարիքի
գնահատում,

նոր

վերապատրաստման

ռեսուրսների
պլանի

հավաքագրման
կազմում,

և

առկա

անհրաժեշտ

ռեսուրսների

մասնագետներին

ներկայացվող պահանջների մշակում, պետական մարմինների աշխատակազմերի
տեղեկատվայնացման

և

հատուկ

համակարգերի

պատասխանատու

ստորաբաժանումների մասնագետների վերապատրաստում, հավաստագրման
գործընթացին աջակցություն և այլն։
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8. Ներդնել շենքերի տեղեկատվական համակարգերի կառավարման համակարգերի
և ընթացակարգերի կիրառման նկատմամբ հսկողության, մշտադիտարկման,
գնահատման

և

վերլուծության

ոլորտում

ներգրավված

անձնակազմի

վերապատրաստման մեխանիզմներ։
9. Սահմանել շենքերի միասնական տեղեկատվական համակարգի իրավական
հասկացությունը,

համակարգի

մեջ

տեղեկություն

ներմուծելու,

փոփոխելու,

դասակարգելու, սահմանված կարգով հանրությանը ծանուցելու իրավունք և
պարտականություն ունեցող սուբյեկտները։
10. Շենքերի միասնական տեղեկատվական համակարգի ստեղծումը ամրագրել
օրենքով

կամ կառավարության որոշմամբ, որում կտրվեն սահմանումներ,

սկզբունքներ,

դերակատարներ

և

դերաբաշխում,

կսահմանվի

շենքերի

միասնական տեղեկատվական համակարգ վարողը։
11. Տեղեկատվության, անձնական տվյալների անվտանգություն համար միասնական
տեղեկատվական համակարգն ապահովել համապատասխան սերտիֆիկացմամբ։
12. Համապարփակ միասնական առցանց էլեկտրոնային համակարգերի ներդրման
հարցում դիտարկել մասնավոր-հանրային համագործակցության մոդելները։
13. Շենքերի միասնական տեղեկատվական համակարգերի հարցում հստակեցնել
պետական

աջակցության

մեխանիզմները

և

հրապարակավ

ներկայացնել

բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներին։

4.2 Շենքերի միասնական տեղեկատվական համակարգերի
ներդրման միջազգային լավագույն փորձի վերլուծություն և
Հայաստանի համար կիրառելիության գնահատում
4.2.1 Շենքերի տեղեկատվական համակարգերի ներդնման
անհրաժեշտությունը Հայաստանում
Ժամանակակից տեղեկատվական համակարգերը հնարավորություն են տալիս
տեղեկատվական շտեմարանում ընդգրկել բնակարանային օբյեկտների վերաբերյալ
բազմաբովանդակ
շենքերի,

տեղեկություն՝

դրանց

ներառյալ

տեխնիկական

հասարակական

պարամետրերի,

և

բազմաբնակարան

կառուցվածքների

և

ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև շենքերի կառավարման մարմինների վերաբերյալ:
Դա զգալիորեն բարձրացնում է շենքերի և ընդհանրապես, բնակարանային ֆոնդի
կառավարմանն

ու

պահպանմանն

ուղղված

պետական

գերատեսչությունների

և

կառավարման մարմինների աշխատանքի արդյունավետությունը, այն դարձնում է ավելի
թափանցիկ, մասնակցային և հաշվետու՝ բաց կառավարման սկզբունքներին համահունչ,
իսկ մատուցվող ծառայությունները՝ առավել օպերատիվ և մատչելի բնակիչների համար։
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Շենքերի

տեղեկատվական

նմանատիպ

համակարգերի

առկայությունը

անհրաժեշտություն է նաև Հայաստանի համար։ Ավելին, միջազգային փորձը ցույց է
տալիս, որ նման համակարգը պետք է լինի համապարփակ՝ ընդգրկելով ոչ միայն զուտ
տեխնիկական,

վիճակագրական

տվյալներ

հասարակական

և

բազմաբնակարան

շենքերի մասին, այլ նաև վերաբերի ամբողջ բնակարանային և կոմունալ ծառայությանը
և դառնա շենքերի կառավարման և պահպանման արդյունավետ գործիք` ապահովելով
բաց կառավարում, խնայելով ժամանակ և գումար։

4.2.2 Շենքերի տեղեկատվական առկա համակարգերը Հայաստանում
Ներկայում

Հայաստանում

գոյություն

չունի

հասարակական

և

բնակելի

նշանակության շենքերի առցանց տեղեկատվական միասնական բազա կամ համակարգ։
Առանձին պետական գերատեսչություններում (օրինակ՝ ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի
կոմիտե, Երևանի քաղաքապետարան, ՀՀ համայնքներ, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
և այլն) առկա են բնակչության, բազմաբնակարան և հասարակական շենքերին,
բնակարանային ֆոնդին վերաբերող էլեկտրոնային բազաներ, ցուցակներ։ Բայց այդ
տվյալները ամբողջական չեն, իսկ բազաները փոխկապակցված չեն կամ ինտեգրված չեն
միասնական որևէ տեղեկատվական համակարգի։ Դրանք, ըստ էության առանձնացված,
«ավտոնոմ»

համակարգեր

կամ

էլեկտրոնային

բազաներ

են,

որոնցում

առկա

տեղեկությունը հասանելի է միայն տվյալ գերատեսչությունների, կազմակերպությունների՝
այդ բազաները վարող ստորաբաժանումներին կամ աշխատակիցներին։

4.2.3 ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեում առկա համակարգ
Խորհրդային ժամանակաշրջանում Հայաստանում անշարժ գույքը իրավաբանորեն
չհանդիսանալով առք ու վաճառքի առարկա` լիարժեքորեն ընդգրկված չէր անշարժ
գույքի շուկայում որպես գույքային շրջանառության օբյեկտ: Սահմանված չէր նաև
«անշարժ

գույք»

հասկացությունը: Հայաստանի

անկախացումից

հետո

հանրապետությունում սկսվեց հողի, բնակարանային ֆոնդի և տնտեսության մյուս
ճյուղերի սեփականաշնորհման գործընթաց։ Առաջացավ յուրաքանչյուր անշարժ գույքի
նկատմամբ սեփականության սուբյեկտների գույքային իրավունքների ճշգրտման, նրանց
իրավունքների
հասարակության

գրանցման,
համար

անհրաժեշտություն: Այս

գրանցված
հասանելի,

իրավունքների

օբյեկտիվ

իրողությունների

երաշխավորման

տվյալների
պայմաններում

բանկ

և

ստեղծելու
Հայաստանի

Հանրապետության կառավարության 1997 թ. հունիսի 30-ի N234 որոշմամբ ստեղծվեց
անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի համակարգ:
Այժմ ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեն ունի անշարժ գույքի՝ այդ թվում նաև
բնակելի անշարժ գույքի վերաբերյալ ծավալուն տեղեկություն։ Գրեթե ողջ տեղեկությունը
էլեկտրոնային է, սակայն բնական է, որ չի ներառում բնակարանային ոլորտին
վերաբերող ամբողջ տեղեկությունը։ Գործում է www.e-cadastre.am պաշտոնական կայքը,
որը նաև էլեկտրոնային կառավարման համակարգ է: Կայքը նախատեսվում է «Գույքի
նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված
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կարգով անշարժ և շարժական գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման
դիմումները և դիմումներին կից փաստաթղթերն էլեկտրոնային եղանակով առցանց
ներկայացնելու համար:
Դիմումներ և դրանց կից փաստաթղթեր առցանց կարող են ներկայացնել ՀՀ
օրենսդրությամբ

սահմանված

կարգով

էլեկտրոնային

թվային

ստորագրության

հավաստագիր ստացած և անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի www.ecadastre.am

պաշտոնական

գրանցվելու

համար,

կայքէջում

անհրաժեշտ

է

գրանցված
լրացնել

անձինք:

կայքէջի

Կայքէջում

գրանցման

առցանց

համակարգում

տեղադրված էլեկտրոնային ձևաթուղթը։
Խնդրո առարկա էլեկտրոնային համակարգի ստեղծման տեսանկյունից կադաստրի
էլեկտրոնային համակարգի առավելությունն այն է, որ այն ներառում է բնակելի անշարժ
գույքին վերաբերող ծավալուն տեղեկություն։ Սակայն, կրկին այդ տեսանկյունից, այն
ամբողջական

չէ։

Այն

բնակելի

և

հասարակական

շենքերին

առնչվող

ամփոփ

էլեկտրոնային տեղեկատվական առցանց համակարգ չէ։ Առկա տեղեկությունը, տարբեր
աստիճանների մանրամասնությամբ, հասանելի է միայն նոտարներին, անշարժ գույքի
գործարքների հետ առնչվող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց (նոտարական
գրասենյակներ,

բնակիչներ)։

Համակարգը

ինտեգրված

չէ

պետական

այլ

տեղեկատվական համակարգերին, հետևաբար, գոյություն չունի տեղեկատվության
փոխանակման շղթա։ Կարող ենք խոսել միայն կադաստրի էլեկտրոնային համակարգի
ներսում

(և

ի

լրումն՝

նոտարական

գրասենյակների

հետ)

տեղեկատվության

փոխանակման մասին․ Տարածքային առանձնացված ստորաբաժանումներ - Կադաստրի
կոմիտեի

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

կենտրոն

ստորաբաժանում,

Սպասարկման կենտրոններ - Կադաստրի կոմիտե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կենտրոն

ստորաբաժանում,

տեղեկատվական

Նոտարական

տեխնոլոգիաների

գրասենյակներ

կենտրոն

-

Կադաստրի

ստորաբաժանում,

կոմիտե

Գեոդեզիայի

և

քարտեզագրության ՊՈԱԿ - Կադաստրի կոմիտե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կենտրոն ստորաբաժանում։
Բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի տեխնիկական հետազննությունների
վերաբերյալ էլեկտրոնային տեղեկատվական բազա է վարվում ՀՀ քաղաքաշինության
կոմիտեի Շինարարության և գիտատեխնիկական նորմավորման վարչության կողմից։
Էլեկտրոնային բազան սկսվել է մշակվել 2011թ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության
պատվերով՝ սկզբում Access ֆորմատով (տես` Նկար 4.1), իսկ այնուհետ Excel ֆորմատով,
քանի որ համակարգչի հզորությունը չի բավարարել։ Բազաները ներառում են շենքերի
տեխնիկական վիճակի եզրակացություններ՝ սկսած 2011թ. ավելի քան 7000 շենքերի
վերաբերյալ։ Մինչ այդ եղած տեղեկությունը նույնպես պահվում է, սակայն ոչ
էլեկտրոնային եղանակով, թղթապանակներում։
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Նկար 4.1 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի Շինարարության և գիտատեխնիկական
նորմավորման վարչության կողմից վարվող բազմաբնակարան և հասարակական
շենքերի
տեխնիկական
հետազննությունների
վերաբերյալ
էլեկտրոնային
տեղեկատվական բազա
Բազան թույլ է տալիս մուտքագրել, խմբագրել, հեռացնել տեղեկությունը, կատարել
վիճակագրական

վերլութծություններ,

տեղեկությունը

ներմուծել

Excel

ֆորմատ։

Յուրաքանչյուր շենքի համար ներմուծվող տեղեկությունը ներառում է, օրինակ, մարզը,
բնակավայրը, հասցեն, շենքի գործառնական նշանակությունը, շենքի տիպը, սերիան,
նախագծման

տարեթիվը,

նախագծման

տեսակը,

հարկերի

քանակը,

նկուղի

առկայությունը, մուտքերի քանակը, բնակարանների քանակը, հարկերի բարձրությունը,
պատերի կոնստրուկցիան և այլ տեղեկություն։ Շենքերի վերաբերյալ տեղեկությունը
տրամադրվում են ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի Լիցենզավորման վարչության
կողմից, որին, իրենց հերթին տեղեկությունը տրամադրում են հետազննության լիցենզիա
ունեցող

կազմակերպությունները։

պատասխանատու

Բազան

աշխատակիցներին։

Այն

հասանելի

է

միայն

հասանելի

չէ

այլ

վարչության
Կոմիտեի

այլ

վարչությունների և բաժինների աշխատակիցների, ինչպես նաև Կոմիտեից դուրս այլ
գերատեսչությունների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար։ Տվյալները
ունեն նաև թարմացման, լրամշակման կարիք։
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«Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն» ԲԲԸ-ում առկա է
ավելի քան 2000 բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի կառուցվածքների
տեխնիկական վիճակի հետազննության մասին տեղեկություն։ Տեղեկությունը հավաքվում
է պետական և մասնավոր պատվերների իրականացման միջոցով։ Տեղեկությունը
մշակվում է էլեկտրոնային եղանակով, MapInfo Autocad ծրագրով (տես՝ Նկար 4.2)։
Ծրագրում ներմուծվում է տեխնիկական հետազննության ամբողջական զեկույցը։
Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս կատարել ամփոփ վերլուծություններ աղյուսակների
և քարտեզների տեսքով։

Նկար 4.2 «Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն» ԲԲԸ-ում առկա
բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի կառուցվածքների տեխնիկական վիճակի
հետազննության մասին տեղեկություն
Այս

բազան

հասանելի

է

միայն

փորձագիտական

կենտրոնի

պատասխանատու

աշխատակիցների համար, փոխկապակցված չէ որևէ այլ բազաների հետ։

4.2.4 Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ (ՀԿՏՀ)
ՀԿՏՀ-ն տվյալների կառավարման միասնական տեղեկատվական համակարգ է,
որը ներկա տեսքով ներդրվել է 2008 թ.։ Համակարգը պատվիրվել և շարունակում է մնալ
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության սեփականությունը։
Այն այժմ գործում է ՀՀ 502 համայնքներից շուրջ 400-ում։ Համակարգը տարիների
ընթացքում

անընդհատ

բարելավվել

է

միջազգային

կազմակերպությունների

աջակցությամբ (GIZ, Համաշխարհային բանկ, ԱՄՆ ՄԶԳ և այլն)։ Յուրաքանչյուր
համայնքում

համակարգը

գործում

է

համայնքների

կողմից

և

վարվում
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համայնքապետարանների՝

վերապատրաստում

անցած

աշխատակիցների

կողմից։

ՀԿՏՀ-ն թույլ է տալիս բարձրացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից
իրականացվող աշխատանքների արդյունավետությունը, բարելավել մատուցվող ծառայությունների

որակը

քաղաքացիներին,
սեփականությունը,

և

դրանք

արդյունավետ

առավել

կերպով

քաղաքացիներին

հասանելի

կառավարել

ներգրավել

և

մատչելի

համայնքային

տեղական

դարձնել
բյուջեն

և

ինքնակառավարման

գործընթացներին։
ՀԿՏՀ-ն Ինտրանետ (Intranet) / Ինտերնետ (Internet) միջավայրում գործող
ավտոմատացված

համակարգերի

(ենթահամակարգերի)

և

ինտերնետային

էջերի

համախմբություն է: Համակարգի հիմքում ընկած է տեղեկատվության ստացման,
մշակման,

փոխանակման

միասնականության

և

միասնական

տեղեկատվական

տարածության գաղափարը:
Համակարգը
բաղադրիչներից

բաղկացած

է

բազմաթիվ

(ենթահամակարգերից),

գործառնական

ինչպես

նաև

այլ

և

կառավարման

համակարգերի

հետ

համակցման մոդուլներից:
ՀԿՏՀ հիմնական ենթահամակարգերից են.
•

Համայնքային բյուջեի կառավարման ենթահամակարգ,

•

Համայնքային գույքի կառավարման ենթահամակարգ,

•

Թույլտվությունների, տեղական տուրքերի և վճարների կառավարման ենթահամակարգ,

•

Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության կառավարման ենթահամակարգ,

•

Համայնքի զարգացման ծրագրերի (այդ թվում զարգացման հնգամյա ծրագրի)
մշակման և կառավարման ենթահամակարգ,

•

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ենթահամակարգ,

•

ՏԻՄ-երի իրավական ակտերի մշակման և կառավարման ենթահամակարգ,

•

Համայնքի

ավագանու,

համայնքի

ղեկավարի,

համայնքապետարանի

աշխատակազմի քարտուղարի գործառույթների կառավարման ենթահամակարգ,
•

Առցանց դիմումներ, հարցումներ և բողոքներ ներկայացնելու համակարգ,

•

«Թեժ գիծ» և այլն։

ՀԿՏՀ-ը ինտեգրված է այլ տեղեկատվական համակարգերի հետ:
Mulberry համակարգի հետ ինտեգրումն ապահովվում է ՏԻՄ-երի, պետական,
տարածքային

կառավարման

մարմինների

և

այլ

գերատեսչությունների

էլ.

փաստաթղթաշրջանառության միասնականությունը:
Բոլոր

համայնքների

ՀԿՏՀ-ների

ինտեգրումն

(ՀԿՏՀ-ՀԿՏՀ)

ապահովում

է

«Ցանցայնացման» հնարավորությունների լայն կիրառում. ցանկացած համայնքի ՀԿՏՀ
ցանկացած օգտատեր (համայնքային ծառայող, համայնքի ղեկավար, ավագանու անդամ
և այլն) կարող է իր իսկ համակարգի (ՀԿՏՀ) միջոցով հաղորդակցվել այլ համայնքների
ՀԿՏՀ օգտատերերի հետ, ստեղծել տարբեր համայնքների օգտատերերից կազմված
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խմբեր (օրինակ համայնքների ֆինանսիստների, աշխատակազմերի ղեկավարների,
ավագանու անդամների խմբեր), հաղորդակցվել խմբերի անդամների հետ, փոխանցել
ֆայլեր, կազմակերպել առցանց քննարկումներ և այլն:
ՀԿՏՀ-ը գույքային հարկերի կառավարման համակարգի (ԳՀԿՀ) հետ ինտեգրումն
ապահովում է գույքային հարկերի պարտավորությունների մասին առցանց տվյալների
ստացման,

հարկային

պարտավորությունների

վերաբերյալ

ՀԿՏՀ

միջոցով

տեղեկանքների պատրաստման և տրամադրման, ինչպես նաև այլ հնարավորություններ:
ՀԿՏՀ-ում eID և mID տեխնոլոգիական լուծումների կիրառմամբ իրականացվում է
խիստ

նույնականացմամբ

օգտատերերի

մուտքը

համակարգ,

ինչի

շնորհիվ

օգտատերերը կարող են ՏԻՄ-երին ներկայացնել պաշտոնական դիմում, հարցում,
բողոքներ ստանալ առցանց ծառայություններ և այլն:
ՀԿՏՀ ինտեգրումը e-permit.am համակարգի հետ ապահովում է տվյալների և
փաստաթղթերի փոխանակումը երկու համակարգերի միջև:
էլ.

համակարգերի

փոխգործելիության

սկզբունքներին

համաձայն

ՀԿՏՀ

օգտատերերը կարող են համապատասխան իրավասությունների շրջանակում ԷԿԵՆԳ
ՓԲԸ տեխնոլոգիական լուծումների միջոցով բնակչության պետական ռեգիստրից
ստանալ ֆիզիկական անձանց տվյալներ և կիրառել ՀԿՏՀ տարբեր բաղադրիչների
շահագործման նպատակներից ելնելով:
ՀԿՏՀ հիման վրա են գործում ՀՀ համայնքների գերակշիռ մասի պաշտոնական
էլեկտրոնային կայքերը:
ՀԿՏՀ-ներն ունեն շենքերին վերաբերող ենթահամակարգեր։ Դրանք գտնվում են
«Գույքի կառավարում» բաժնում (տես՝ Նկար 4.3, Վեդի համայնքի ինտերնետային կայքի
տեղեկությունը՝http://vedicity.am/Pages/AssetManagement/Building/List.aspx?BuildingTypeID=
1)։ Այս բաժնում առկա է «Շենքեր և շինություններ» ենթաբաժինը, որն իր հերթին
տրոհվում է երկու ավելի փոքր ենթաբաժիններ՝ «Բնակելի» և «Հասարակական»։
Ենթահամակարգը տալիս է որոնման հնարավորություն՝ ըստ հասցեի, սեփականության
ձևի, տիրապետողի, կադաստրային համարի, մակերեսի, նպատակային նշանակության,
կադաստրային արժեքի, կառուցման տարեթվի և այլն։ Ենթահամակարգում տեղադրված
են աղյուսակներ՝ MS Word, MS Excel և PDF ֆորմատներով՝ շենքերի ու շինությունների
վերաբերյալ տվյալներով։

Սակայն աղյուսակի

ոչ

բոլոր դաշտերն են լրացված։

Տեղեկությունը գերակշիռ մասով վերաբերում է բնակարաններին։ Շենքերի ընդհանուր
օգտագործման տարածքների վերաբերյալ տեղեկությունը բացակայում է։
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Նկար 4.3 Վեդի համայնքի ինտերնետային կայքի շենքերին վերաբերող տեղեկությունը
Որոշ համայնքներ, համատիրություններ ունեն էլեկտրոնային տեղեկատվական
բազաներ բազմաբնակարան շենքերի վերաբերյալ։ Oրինակ` Գավառում, Սևանում (տես՝
Նկար 4.4), ինչպես նաև Երևանի որոշ վարչական շրջաններում օգտագործում են 19942001թթ.

ընթացքում

«Տեղեկատվական

համակարգերի

զարգացման

և

վերապատրաստման կենտրոնի» կողմից մշակված համակարգչային ծրագիրը՝ Access-ի
բազայի վրա։ Այս տեղեկատվական բազաների վարումն ու պահպանումը կատարվում է
համայնքների

կողմից։

Բազաները

փոխկապակցված

չեն

այլ

տեղեկատվական

համակարգերի հետ և հասանելի են միայն համայնքապետարանի պատասխանատու
աշխատակիցների համար։
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Նկար 4.4 Սևան համայնքի շենքերին վերաբերող էլեկտրոնային տեղեկատվական
բազան
Համակարգում
անհատական

հաշվառված

բնակելի

են

տները՝

համայնքի
ըստ

բազմաբնակարան

փողոցների։

շենքերը

Յուրաքանչյուր

և

շենքի

բնակարանի/բնակելի տան համար համակարգը պարունակում է մանրամասն տվյալներ․
հասցե, մուտք, հարկ, ընդհանուր, բնակելի և օժանդակ մակերեսներ, սենյակների թիվը,
հաշվառված և փաստացի բնակվող անձանց թիվ, անուն-ազգանուն, խոհանոցի
միջանցքի, սանհանգույցի, պատշգամբի առկայություն, արդյո՞ք բնակարանը/բնակելի
տունը փակ է, թե՝ բնակվում են, կադաստրային արժեք, հեռախոսահամար։
Նույնատիպ համակարգ է օգտագործվում Երևանում գտնվող «Մեր տունը»
համատիրության կողմից կառավարվող շենքերի համար։ Էլեկտրոնային համակարգը
ստեղծվել

է

համատիրության

միջոցներով։

Այն

փոխկապակցված

չէ

որևէ

այլ

էլեկտրոնային համակարգի հետ։ Համակարգի տեղեկությունը հասանելի է միայն
համատիրությանը։
Երևանի

քաղաքապետարանը

բազմաբնակարան

շենքերի

և

կառավարման

մարմինների վերաբերյալ էլեկտրոնային տեղեկությունը վարում է Excel ֆորմատով։ Այն
աղյուսակի տեսք ունեցող էլեկտրոնային փաստաթուղթ է, որը ներառում է, օրինակ,
հետևյալ դաշտերը․ վարչական շրջան, հասցե, շենքի գործառնական նշանակություն,
շենքի տիպը, շահագործման տարեթիվը, հարկերի քանակը, նկուղի առկայությունը,
պատշգամբների

կոնստրուկցիան,

մուտքերի

քանակը,

բնակարանների

քանակը,

շենքերի ընդհանուր մակերեսը, հարկերի բարձրությունը, շենքերի կոնստրուկտիվ
համակարգը,

պատերի

տարբերությունը

կոնստրուկցիան,

նախագծից,

շենքում

հիմքերի

կատարված

կոնստրուկցիան,

ուժեղացման

շենքի

վերականգնման

աշխատանքները, շենքի հատակագծային չափերը, տանիքի տիպը, տանիքի ծածկույթը և
այլն։

Տվյալները

մարմինների

տրամադրվում

կողմից։

են

Փաստաթղթում

բազմաբնակարան
առկա

շենքերի

տեղեկությունը

կառավարման

հասանելի

է

միայն

քաղաքապետարանի աշխատակիցների համար։
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Լոգին էյէմ (Login.am)
http://login.am/hy-ը ինտերնետային կայք է (տես՝ Նկար 4.5), որը հնարավորություն
է տալիս բազմաբնակարան շենքերի, շինությունների, առանձնատների կառավարում
իրականացնող

կազմակերպություններին

կայքում

ունենալ

սեփական

տարածքը`

առանձին էլեկտրոնային կայք www.xxx.login.am տիրույթում և «անձնական գրասենյակ»։
Շենքի բնակիչները նույնպես կարող են ունենալ «անձնական գրասենյակ», որոնց
միջոցով

կառավարիչը

և

բնակիչը

կարող

են

օգտվել

կայքի

տրամադրած

ծառայություններից, մշտական կապի մեջ լինել, առցանց ռեժիմում տեղեկություն
փոխանակել

միմյանց

հետ`

մատուցվող

ծառայությունների,

վճարների,

շենքի

կառավարմանն առնչվող այլ հարցերի վերաբերյալ, կազմակերպել շենքին վերաբերող
ցանկացած հարցի առցանց քննարկում, իրականացնել քվեարկություններ, ծանոթանալ
շենքին վերաբերող նորություններին, կատարել վճարումներ և այլն:

Նկար 4.5 http://login.am/hy-ը ինտերնետային կայք
Կայքի ծառայություններից օգտվելու նպատակով կառավարիչը կայքը տնօրինող
կազմակերպությանը ներկայացնում է դիմում, որից հետ պահանջվող ծառայությունները
դառնում են հասանելի։ Հնարավոր է պատվիրել հետևյալ ծառայությունները՝
1. Հայտարարությունների տեղադրում «Հայտարարություններ» բաժնի միջոցով,
2. Բնակիչների կողմից սպառած ծառայությունների վերաբերյալ առցանց հաշիվների
տեղադրում «Վճարումներ» բաժնի միջոցով,
3. Բնակիչների ներկայացրած բողոքների և առաջարկների դիտում, ինչպես նաև տվյալ
բողոքին

կամ

առաջարկությանը

ընթացք

տալու

դեպքում

համապատասխան

տեղեկատվության տեղադրում «Բողոքներ» բաժնի միջոցով,
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4. Կառավարչի կատարած ծախսերի մասին հաշվետվության տեղադրում «Ծախսեր»
բաժնի միջոցով,
5.

Ծառայությունների

(վերելակի

վերանորոգում,

մաքրման,

լուսավորման

աշխատանքներ և այլն) բաժանորդագրում «Ծառայություններ» բաժնի միջոցով,
6. Բնակիչների կողմից չկատարված վճարումների մասին տեղեկատվության տեղադրում
«Պարտապան» բաժնի միջոցով,
7.

Բնակելի

շենքի

կամ

տան

կառավարմանը

վերաբերող

հարցերի

համար

քվեարկությունների կազմակերպում «Քվեարկություններ» բաժնի միջոցով,
8.

Բնակիչների

փոփոխության

մասին

տեղեկության

տեղադրում,

բնակիչներին

էլեկտրոնային նամակների, կարճ հաղորդագրությունների ուղարկում «Բնակարաններ»
բաժնի միջոցով։
Տեղեկությունը

հավաքագրվում

է

բազմաբնակարան

շենքի

կառավարման

մարմինների միջոցով, սակայն յուրաքանչյուրին հասանելի է իր համատիրության մեջ
գտնվող շենքերին վերաբերող տեղեկությունը։ Կայքի ամենօրյա այցելուների համար
առկա տեղեկությունը շատ ընդհանուր է․ համատիրությունների ցանկ, կոնտակտներ,
գրանցվելու հնարավորություն և կայքին միանալու պայմանները։

4.2.5

«Բազմաբնակարան

շենքերի

կառավարման

տեղեկատվական

համակարգ շենքերի կառավարման մարմինների համար» համակարգչային
ծրագիր
Բացի պետական

գերատեսչություններից, որպես հայաստանյան փորձ արժե

ներկայացնել «Երրորդ բնություն» հասարակական կազմակերպության կողմից մշակված
«Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման տեղեկատվական համակարգը շենքերի
կառավարման մարմինների համար» համակարգչային ծրագիրը։ Այն նախատեսված է
բազմաբնակարան շենքերի կառավարիչների, շենքերի կառավարման մարմինների
տեխնիկական անձնակազմերի, հաշվապահների, բազմաբնակարան շենքեր ունեցող
համայնքների

տեղական

ինքնակառավարման

մարմինների

և,

ընդհանրապես,

բազմաբնակարան շենքերի կառավարման ոլորտի հետ առնչվող բոլոր կառույցների
համապատասխան մասնագետների համար:
Տեղեկատվական համակարգի հիմնական մասը հանդիսացող համակարգչային 3
ծրագրերը հնարավորություն են տալիս ստեղծվող տեղեկատվական շտեմարանում
ներառել բազմաբնակարան շենքերի և շենքերի կառավարման մարմինների վերաբերյալ
տվյալների ամբողջական համակարգ (ավելի քան 750 անվանական տվյալ` յուրաքանչյուր
շենքի և իր կառավարման մարմնի վերաբերյալ), իսկ բազմաբնակարան շենքերի
ցանկացած խմբի և դրանց կառավարման մարմինների վերաբերյալ ծրագրի կողմից
ավտոմատ

հաշվարկման

եղանակով

ստեղծվում

են

գումարային

տվյալների
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շտեմարաններ (յուրաքանչյուր խմբի վերաբերյալ` ավելի քան 350 անվանական տվյալ):
Տեղեկատվական համակարգը բաղկացած է համակարգչային 3 ծրագրերից, որոնք են.
Համակարգ

1.

ծրագիրը,

որի

անվանումն

է.

«Բազմաբնակարան

շենքերի

կառավարման տեղեկատվական համակարգ շենքերի կառավարման մարմինների
համար»,
Համակարգ 2. ծրագիրը, որի անվանումն է «Տեղեկություններ բազմաբնակարան
շենքի շինությունների և շինությունների սեփականատերերի վերաբերյալ»,
Համակարգ 3. ծրագիրը, որի անվանումն է «Բազմաբնակարան շենքի բաժնային
սեփականության

մեջ

սեփականատերերի

բաժինների,

պարտադիր

և

այլ

վճարումների հաշվառում»:
Տեղեկատվական համակարգը նշված համակարգչային 3 ծրագրերից բացի,
ընդգրկում է բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մեթոդական նյութեր, ինչպես
նաև օժանդակ փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր (շենքերի կառավարման ուղեցույց,
տարեկան

բյուջեների,

ընդհանուր

բաժնային

սեփականության

պահպանման

պարտադիր նորմերի կատարման վճարումների կարգի, շենքերի գույքագրման կարգի,
ֆինանսական հաշվետվությունների ձև-բացատրագրեր, շենքերի կառավարման և
նմանատիպ

հարցերով

պայմանագրերի

և

լիազորագրերի

օրինակելի

ձևեր,

բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործընթացների մոնիտորինգի, շենքերի
կառավարման և տեխնիկական շահագործման գործընթացների արդյունավետության
գնահատման

մեթոդական

արձանագրությունների,

նյութեր,

որոշման

կառավարման

մարմնի

ծանուցումների,

սեփականատերերի

ընդհանուր

նախագծերի,

կանոնադրության,
բաժինների

ժողովների

տեղեկանքների
հիմնադրման
հաշվառման

և
ձևեր,

նիստերի
շենքի

փաստաթղթերի,
ռեեստրի

և

այլ

անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր)` ընդամենը 31 փաստաթուղթ:
Տեղեկատվական համակարգի մեկ այլ բաժին ներկայացնում է բազմաբնակարան
շենքերի

կառավարմանը

առնչություն

ունեցող,

օրենսդրական

և

նորմատիվային

փաստաթղթեր` ՀՀ օրենքներ, կառավարության որոշումներ, բազմաբնակարան շենքերի
կառավարման և կոմունալ ծառայությունների կարգավորմամբ զբաղվող պետական
կառույցների հրամաններ և որոշումներ` ընդամենը 24 փաստաթուղթ:
«Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման տեղեկատվական համակարգ շենքերի
կառավարման մարմինների համար» համակարգչային ծրագիրը ստեղծված է “Microsoft
Access” բազայի

վրա։ Այս համակարգչային ծրագրի արժեքն այն է, որ այն կարող է

ընդունել, պահել և վերլուծել բազմաբնակարան շենքին և դրա կառավարմանը
վերաբերող բազմաբնույթ տեղեկություն։ Սակայն ծրագրային ապահովումը թարմացման
կարիք

ունի,

որպեսզի

համապատասխանեցվի

ժամանակակից

տեխնոլոգիական

պահանջներին և ստանդարտներին։ Համակարգչային ծրագրի ներդրման վերաբերյալ
տեղեկությունը բացակայում է։
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Այս բաժնում ներկայացվում են տեղեկատվական համակարգեր, որոնցից մեկը
համապարփակ

է,

նախատեսված

է

բնակարանային

և

կոմունալ

տնտեսության

էլեկտրոնային կառավարման համար և ներդրվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, իսկ
մյուսները (Սերբիայում և ԱՄՆ-ում) ունեն նեղ կիրառություն և վերաբերում են օրինակ,
շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացմանը, գույքի կառավարմանը՝ ըստ
սուբյեկտների (օրինակ՝ վարձակալներին և սեփականատերերի կողմից կառավարվող
գույք), ըստ շենքերի տիպերի և ֆունկցիոնալ նշանակության (միայն բազմաբնակարան
շենքերը

կամ

բազմաֆունկցիոնալ

արտադրական

և

բիզնես

գույք՝

նշանակության

բազմաբնակարան,
շենքեր

և

այլն)։

հասարակական,
Այս

էլեկտրոնային

տեղեկատվական համակարգն այժմ չի գործում:

4.3

Շենքերի

միասնական

տեղեկատվական

համակարգերի

ներդրման միջազգային փորձի վերլուծություն
Ռուսաստանի Դաշնության օրինակը
Ռուսաստանի Դաշնությունում (ՌԴ) բնակարանային և կոմունալ տնտեսության
էլեկտրոնային

կառավարման

ծառայությունների

համար

պետական

ներդրվել

է

տեղեկատվական

«Բնակարանային
համակարգը»

և
(ГИС

կոմունալ
ЖКХ.

https://dom.gosuslugi.ru/#!/main)։
Համակարգը հիմնվել է 2015թ։ Մրցույթով ընտրվել է ներդրող կազմակերպություն՝
Ռոստելեկոմը։ Ներդրող կազմակերպությունն իրավունք ունի մատուցելու վճարովի
ծառայություններ այս բազայի հիման վրա՝ հաշվի առնելով, իհարկե, տեղեկատվության,
անձնական տվյալների պաշտպանությունը։ Ամեն դեպքում ներդրումային ծրագիրը
ինքնածախսածածկող է, առաջին հերթին՝ ծառայությունների դիմաց վճարների հաշվին,
որոնք ամենամեծ եկամուտի և ներդրման հետգնման հիմնական աղբյուրն են։
3700 ներքին համակարգեր ինտեգրված են համակարգին և առցանց տեղեկություն
են

փոխանակում։

Համակարգի

օպերատորը

ՌԴ

փոստային

ծառայությունն

է։

Պատճառներից մեկն այն է, որ այն վստահելի ծառայություն է ռուսաստանցիների
համար։ Մեկ տարվա ընթացքում ծառայության ինտերնետային կայք այցելում են 65 մլն
անհատական

այցելուներ,

իսկ

ՌԴ

ինտերնետ

օգտատերերի

թիվը
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մլն

է։

Ծառայությունն ունի շուրջօրյա առցանց քոլսենթր/տեղեկատու ծառայություն։ Ստեղծված
են պատասխանների շուրջ 1500 շաբլոն։ Եթե չեն կարող պատասխան տրամադրել,
հարցը ուղղում են համապատասխան գերատեսչություն։ Դիմումների թեմատիկան
տեխնիկականից («չենք կարող բեռնել», «չենք կարող կապ հաստատել») դարձել է ավելի
ֆունկցիոնալ, բովանդակային։
ՌԴ բնակարանային և կոմունալ տնտեսության էլեկտրոնային կառավարման
օրենսդրական
կոմունալ

հիմքերը.

տնտեսության

«Բնակարանային

և

Ռուսաստանի

Դաշնությունում

էլեկտրոնային

կոմունալ

(ՌԴ) բնակարանային

կառավարման

ծառայությունների

համար

պետական

ներդրվել

և
է

տեղեկատվական
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համակարգը»

(ГИС

«Բնակարանային

և

ЖКХ.

https://dom.gosuslugi.ru/#!/main)։

կոմունալ

ծառայությունների

Այն

պետական

ներդրվել

է

տեղեկատվական

համակարգի մասին» ՌԴ օրենքի (02.07.2014 № 209-ФЗ ) հիման վրա: Համակարգը
ներառում է նաև բնակարան ֆոնդի ցանկը։ Օրենքը պարտավորեցնում է տարբեր
պետական, տեղական ինքնակառավարման, շենքերի կառավարման մարմինների և այլ
կազմակերպությունների («տեղեկություն տրամադրողներ») բավականին մեծ ծավալի
տեղեկատվության տեղադրել համակարգում:
6-րդ հոդվածի համաձայն, ГИС ЖКХ-ում, ի թիվս այլոց, պետք է ներառվի հետևյալ
տեղեկությունը.
6) բնակարանային ֆոնդի պետական հաշվառման վերաբերյալ տեղեկություն՝
ներառյալ դրանց տեխնիկական բնութագրերը և վիճակը,
7)

կոմունալ

ծառայությունների

մատուցման

համար

օգտագործվող

ջերմամատակարարման, ջրամատակարարման, կոյուղու, գազի մատակարարման,
էլեկտրաէներգիայի մատակարարման օբյեկտների, կոմունալ ծառայությունների
մատուցման

համար

անհրաժեշտ

ռեսուրսների

մատակարարման,

բազմաբնակարան շենքերի և բնակելի տների վերաբերյալ տեղեկություն։
Տեղեկությունը տեղադրվում է ՌԴ կապի և զանգվածային հաղորդակցության
նախարարության և ՌԴ շինարարության, տրանսպորտի և կոմունալ ծառայությունների
նախարարության 2015 թ. օգոստոսի 24-ի թիվ 311/612 հրամանով, որը սահմանում է «
Անշարժ գույքի պետական կադաստրի և Անշարժ գույքի միասնական պետական
ռեգիստրից անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի և դրանց հետ կապված գործարքների
վերաբերյալ տեղեկատվության բովանդակության և դրա տեղադրման կարգի, ձևերի,
ժամկետների և պարբերականության մասին» հրամանի հիման վրա:
ՌԴ

կապի

և

զանգվածային

հաղորդակցության

նախարարության

և

ՌԴ

շինարարության, բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների նախարարության 2016
թ. փետրվարի 17-ի թիվ 53/82 հրամանով հաստատվել է բազմաբնակարան շենքի,
բնակելի տան էլեկտրոնային անձնագրի ձևերը, կոմունալ ծառայությունների օբյեկտների
և ինժեներատեխնիկական ենթակառուցվածքի էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևերը:
ՌԴ

կապի

և

զանգվածային

հաղորդակցության

նախարարության

և

ՌԴ

շինարարության, բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների նախարարության 2016
թ. փետրվարի 29-ի թիվ 74/114 հրամանով սահմանվում է ГИС ЖКХ համակարգում
տեղադրվող տեղեկատվության բովանդակությունը, դրա տեղադրման, ժամկետները և
պարբերականությունը, այդ թվում` բազմաբնակարան շենքերի և բնակելի տների
էլեկտրոնային անձնագրերի ձևերի լրացման համար:
Նախքան

ГИС

ЖКХ

համակարգի

ստեղծումը՝

ռեգիոնալ

բնակարանային

տեղեկատվական համակարգեր ստեղծվել էին Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր
երկրամասերում, շրջաններում և

օրենսդրության համաձայն՝ ГИС ЖКХ համակարգը
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տեղեկություն

կարող

է

ստանալ

նաև

տարածաշրջանների

տեղեկատվական

համակարգերի միջոցով։
«Բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների պետական տեղեկատվական
համակարգի» (ГИС ЖКХ) նկարագրությունը
Ստորև ներկայացվում է ГИС ЖКХ համակարգի նկարագրությունը։
Համակարգի օգտագործման նպատակը. ГИС ЖКХ-ն միասնական կենտրոնացված
տեղեկատվական համակարգ է, որը գործում է ծրագրային և տեխնիկական միջոցների,
ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիման վրա, որոնք ապահովում են
բնակարանային ֆոնդի, բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի
կառավարման, պահպանման և վերանորոգման ծախսերի և ծառայությունների ցանկի,
կոմունալ ծառայությունների մատուցման և այդ նպատակով անհրաժեշտ ռեսուրսների
տրամադրման, բնակելի տարածքի և կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարների,
պարտքի չափերի,

կոմունալ և ինժեներական ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև

բնակարանային և կոմունալ ծառայություններին վերաբերող այլ տեղեկատվության
հավաքումը, մշակումը, պահպանումը, տրամադրումը, տեղադրումը և օգտագործումը։
Օգտատերերը կարող են մուտք գործել համակարգ հետևյալ բրաուզերներով.
Mozilla Firefox – ընթացիկ տարբերակը
Google Chrome – ընթացիկ տարբերակը
Microsoft Internet Explorer – ներկա տարբերակը
Apple Safari - Mac OS-ի ընթացիկ տարբերակը:
Տեղեկատվական համակարգի հիմնական խնդիրներն են.
•

համակարգում տեղադրված տեղեկատվության հավաքագրում, պահեստավորում
և մշակում,

•

տեղեկատվության մատչելիության ապահովում էլեկտրոնային ձևով տրամադրում,

•

քաղաքացիների համար բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների ոլորտի՝
հարմար, սոցիալական ուղղվածության բովանդակության ձևավորում` մեկ տեղից
ամբողջական ճշգրիտ տեղեկություն ստանալու համար,

•

բնակարանային ֆոնդի վերաբերյալ տեղեկատվության պահպանումը,

•

բնակարանային ֆոնդի վիճակի մոնիթորինգ,

•

ջերմամատակարարման,
գազամատակարարման,

ջրամատակարարման,
կոմունալ

ծառայությունների

ջրահեռացման,
մատուցման

համար

օգտագործվող էլեկտրաէներգիայի մատակարարման, կոմունալ ծառայությունների
մատուցման վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում,
•

բնակարանային և կոմունալ համալիրը կառավարող կազմակերպությունների և այլ
կազմակերպությունների միասնական ռեգիստրի ձևավորում,

•

կառավարող կազմակերպությունների գործունեության վերահսկողություն,

•

տեսչական ստուգման պլանավորում և վերլուծություն,
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•

բնակելի շենքերի հիմնանորոգման, քաղաքացիներին վթարային բնակֆոնդից
տեղափոխելու,

կոմունալ

ենթակառուցվածքների

արդիականացման

նպատակային ծրագրերի մասին տեղեկատվության ներմուծում, իրականացվող
ծրագրերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում,
•

վճարումների, մուտքերի, ծախսերի, մնացորդների վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում, այդ թվում` հիմնանորոգման հատուկ հաշիվների վերաբերյալ,

•

վիճակագրական հաշվետվությունների հավաքագրում և վերլուծություն,

•

հավաքված

տվյալների

վերլուծություն,

հաշվետվությունների

կազմում,

հրապարակում և տարածում,
•

գերատեսչական,

բնակարանային

մասնակիցների

և

կոմունալ

տեղեկատվական

ծառայությունների

համակարգերի

շուկայում

փոխգործակցության

արդյունավետության բարձրացում,
•

բնակֆոնդի

կառավարման

ներկայացնելու

և

հարցերով

մարմինների

քաղաքացիների

լիազոր

մարմինների

կողմից

կողմից

դիմումներ

պատասխան

ստանալու հնարավորություն,
•

համակարգում միասնական տեղեկատուների, ռեգիստրների և դասակարգիչների
ներդնում,

•

բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարումներ կատարելու
հնարավորության ապահովում,

•

բազմաբնակարան

շենքի

կառավարման,

ընթացիկ

վերանորոգման,

հիմնանորոգման, ինչպես նաև կառավարման մարմնի գործունեության հետ
կապված հարցերի վերաբերյալ բազմաբնակարան շենքի սեփականատերերի
քվեարկության անցկացում։
Համակարգից

օգտվելու

համար

անհրաժեշտ

հմտությունները.

Համակարգի

օգտատերերին խորհուրդ է տրվում միայն ունենալ Microsoft Windows օպերացիոն
համակարգով աշխատող անհատական համակարգչի վրա, ինչպես նաև ինտերնետ
բրաուզերների հետ աշխատելու հմտություններ:
ГИС

ЖКХ

համակարգի

հիմնական

դաշտերը

և

հնարավորությունները.

Համակարգում տեղադրված է բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների ոլորտի
բազմաբովանդակ տեղեկություն։ Այն ինտերնետ-պորտալ է, որը պարունակում է հետևյալ
գործիքները և տեղեկատվության բլոկները.
•

Ծառայություն ստացողներ

•

Ծառայություն մատուցողներ

•

Իշխանության մարմիններ

•

Համակարգի հետ աշխատանքի ուղեցույց

•

Հաճախակի տրվող հարցեր

•

Նորություններ

•

Տեսանյութեր

•

Համակարգում տեղեկության որոնում

•

Գրանցում, անձնական հաշիվ մուտք գործելու հնարավորություն
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•

Օրենսդրություն

•

Օգտակար հղումներ

•

Իրադարձությունների օրացույց

•

Էլեկտրոնային ծառայություններ

•

Բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների մատուցման վիճակագրություն

•

Տարբերակ տեսողական խնդիրներ ունեցողների համար

•

Համակարգը կցված է սոցիալական ցանցերին։

Համակարգն ունի վերին հորիզոնական մենյու, որը ներառում է հետևյալ բաժինները.
•

«Կայքի մասին» բաժինը պարունակում է Համակարգի ստեղծման նպատակների
համառոտ նկարագրությունը

•

«Համակարգի

օժանդակություն»

բաժինը

պարունակում

է

համակարգում

աշխատելու մասին տեղեկություն
•

«Կանոնակարգեր և հրահանգներ» բաժնում առկա են փաստաթղթեր, որոնք
կանոնակարգում

են

տարբեր

տեղեկատվական

համակարգերի

փոխգործակցությունը։ Այն պարունակում է ГИС ЖКХ համակարգի հետ կապված
օգտագործողի ձեռնարկներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ավելի լավ
ծանոթանալ համակարգում աշխատանքին և այլ փաստաթղթերին
•

«Հաճախակի

տրվող

հարցեր»

բաժինը

պարունակում

է

պատասխաններ

հաճախակի տրվող հարցերի վերաբերյալ
•

«Կայքի

քարտեզ»

բաժինը

ներկայացնում

է

ГИС

ЖКХ

համակարգի

բովանդակության կառուցվածքը
•

Հատուկ տարբերակ է նախատեսված տեսողական խնդիրներ ունեցող անձանց
համար։

•

Հորիզոնական նավիգացիոն մենյուն ներառում է հետևյալ բաժինները.

•

«Ուսումնական նյութեր» բաժնում պարունակում են բնակարանային և կոմունալ
ծառայությունների

ոլորտի

դասագրքեր,

ինչպես

նաև

վերապատրաստման

տեսանյութեր
•

«Բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների ոլորտի ծրագրերի ցանկ»
բաժնում պարունակում են բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների և խոշոր
վերանորոգման ծրագրերը

•

«Գրանցամատյանները» բաժինը բնակարանային և կոմունալ ոլորտին առնչվող
տարբեր տիպի ցուցակներ

•

«Վերլուծություն և հաշվետվություններ» բաժինը պարունակում է վերլուծական
տվյալներ և հաշվետվություններ տարբեր թեմաներով

•

«Տեղեկություն քաղաքացիների համար» բաժինը տեղեկություն է տրամադրում
կոմունալ ծառայությունների սակագների, սուբսիդիաների, նպաստների մասին

•

«Ֆորումը»

ГИС

ЖКХ

համակարգի

ծառայությունների

հետ

կապված

քննարկումների հարթակ է ծառայում։
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ГИС ЖКХ համակարգի աշխատանքը. Համակարգն արդեն 3 տարի է, ինչ
ներդրված է հիմնականում Ռուսաստանի շրջաններում, իսկ խոշոր քաղաքներում այն
նախատեսվում է ներդնել 2019 թ.։ Համակարգում ներմուծված են անհատական բնակելի
տների

97

տոկոսը

և

բազմաբնակարան

շենքերի

99,9

տոկոսը։

Գրանցված

կազմակերպությունների և պետական մարմինների թիվը 89 հազար է։ Համակարգին
միացված են համայնքային մարզային և կոմերցիոն համակարգերը։ Համակարգը
պարունակում է նաև ոլորտի ընկերությունների ցանկը։
Գոյություն
տրամադրումն

ունի
ու

վերահսկողության

ներմուծումն

պատասխանատվություն.

ապահովելու

սկզբում

Տվյալների

մեխանիզմ։
համար

նախազգուշացում,

սահմանվել
իսկ

հետո՝

կանոնավոր
է

վարչական

տուգանք։

Դա

զգալիորեն արագացրել է տեղեկատվության ապահովումը։ Հատուկ տեխնիկական
հնարավորություն կա տեղեկություն տրամադրողների համար, ստուգելու, թե արդյոք
ամբողջ տեղեկությունը մուտքագրվել է, թե՝ ոչ։ Որոնման փոխարեն, այդ տեխնիկական
հնարավորությունը կիրառելով, կարելի է իմանալ, թե ինչ տեղեկություն է բաց թողնվել
կամ չի ներմուծել։
Բոլոր

պատասխանատու,

լիազոր

պետական

կառույցները

միացված

են

համակարգին և հետևում են առցանց ռեժիմով։ Պետությունը բոլոր սուբյեկտների մասով
ստանում է տվյալները և կատարում վերլուծություններ։ Վերահսկող մարմինների համար
որոշակի պարբերականությամբ ավտոմատ տրամադրվում է տեղեկություն, թե ինչ
տեղեկություն ներմուծված չէ՝ ըստ սուբյեկտների, կազմակերպությունների, պետական
մարմինների, շենքերի կառավարիչների։
Բնակիչների

համար

հնարավորություններ։
բարենպաստ

ապահովվում

Բնակիչներն

քաղաքային

է

առցանց

միջավայր

մատչելի
կարող

ստեղծելու

տեղեկություն

են

հետևել,

թե,

նախաձեռնության

և

այլ

օրինակ,

շրջանակում

Դաշնության սուբյեկտներն ինչ ծրագրեր են ներկայացրել և կարող է քվեարկել այս կամ
այն ծրագրի օգտին, հետևել, թե ինչպե՞ս են իրականացվում այդ ծրագրերը։ Այդ
տեղեկությունը

պարտադիր

պետք

է

տեղադրվի

համակարգում։

Շենքերի

սեփականատերերը կարող են քվեարկել ոչ միայն ֆիզիկապես ներկա լինելով
կառավարման մարմնի ժողովին կամ նամակ ուղարկելով, այլ նաև առցանց։
Վերլուծական նյութերը բաց են բոլորի համար։ Բնակիչները և այլ օգտատերեր
կարող են հետևել տարբեր վիճակագրական տվյալների, օրինակ, որքան դիմումներ են
ստացվել՝

ըստ

մարզերի,

համայնքների,

քանիսին

է

պատասխանվել,

եղել

են

ուշացումներ և այլն, կամ այլ վիճակագրություն, օրինակ՝ թե տարբեր սուբյեկտներ ինչ
ծավալով տեղեկություն են տրամադրում։
Հետաքրքիր տարածք է քաղաքացու անձնական վիրտուալ աշխատասենյակը։
Այստեղ պահվող տեղեկությունը հասանելի է միայն տվյալ քաղաքացու համար։ Այն
ներառում է.
•

Էլեկտրոնային դրամապանակ, որից առանց տոկոսադրույքի կարելի է վճարել
ցանկացած գումար, ցանկացած բնակարանային և կոմունալ ծառայության
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դիմաց, եթե դրամապանակը համալրված է նվազագույնը 3000 ռուբլով, ավելի
պակաս համալրման դեպքում տոկոսադրույք է գանձվում
•

Վճարումների պատմությունը նույնպես ամբողջովին տեսանելի է։ Քաղաքացուն
այլևս պետք չէ պահել ավելորդ թղթեր, բոլոր փաստաթղթերը առկա են իր
վիրտուալ աշխատասենյակում

•

Քաղաքացին կարող է ներկայացնել պաշտոնական դիմում, հարցում ու ստանալ
պատասխան

•

Վիրտուալ մասնակցել և քվեարկել ժողովներին

•

Քվեարկել շենքի բարենորոգման ծրագրերին

•

Ստանալ շենքի վերաբերյալ պայմանագրերի տեղեկություն

•

Ստանալ շենքի կապիտալ վերանորոգման մասին տեղեկություն

•

Ծանոթանալ

շենքի

հետ

կապված

իրականացված,

իրականացվող

և

պլանավորված աշխատանքներին, ընդունման-հանձնման ակտերին
•

Ծանոթանալ

ծառայությունների

արժեքներին,

վճարումների

ընթացքին

վերաբերող վիճակագրությանը
•

Ծանոթանալ շենքի հետ կապված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությանը, որքան
է նախատեսված եղել, որքան է վճարվել, պարտքի չափը որքան է։
Տեղեկատվության որոնումը ավելի դյուրացվում է ինտերակտիվ քարտեզների

միջոցով։ Օրինակ՝ եթե Կրասնոյարսկից ինչ-որ շենքի անձնագիր է անհրաժեշտ գտնել,
քարտեզով կարելի է մուտք գործել Կրասնոյարսկի մարզ, ք. Կրասնոյարսկ, քարտեզի
վրա

երևում

են

շենքերը,

կառավարման

մարմինները,

ռեսուրսամատակարար

ընկերությունները։ Եթե մուտք գործենք կոնկրետ շենք, այստեղ կարելի է տեսնել,
կոնկրետ շենքի էլեկտրոնային անձնագիրը և այն կազմակերպությունները, որոնք
սպասարկում են տվյալ շենքը։ Եթե մուտք գործենք կառավարող կազմակերպություն,
ապա

կարելի

է

տեսնել

այն

բոլոր

շենքերը,

որոնք

սպասարկվում

են

այդ

կազմակերպության կողմից, դա կարող ենք ունենալ նաև ցուցակային տեսքով։
Համակարգը
արդյունքում

փորձարկվել

տեղեկատվության

է

անվտանգության

անվտանգությունը

տեսանկյունից։
ապահովագրվել

Փորձարկման
է

մի

քանի

հավաստագրերով։ Միակ անձնական տեղեկությունը, որ այցելուն կարող է տեսնել, դա
իրեն վերաբերող տեղեկությունն է։ Որևէ կերպ այլ անձի տեղեկություն չի կարող
հասանելի դառնալ իրեն։
2019թ ամռանը նախատեսվում է թողարկել նաև համակարգի բջջային հավելվածը։
Համակարգի

ներդրման

շնորհիվ

շենքերի

կառավարման

մարմինների

աշխատանքը դարձել է ավելի ստանդարտացված և թափանցիկ։ Փորձագետները
գտնում են, որ օրենսդրորեն համակարգին պետք է տրվի բնակարանային և կոմունալ
ոլորտի պաշտոնական տեղեկատվական համակարգի կարգավիճակ։
Այսպիսով, ուսումնասիրելով Ռուսաստանի Դաշնության օրինակը, կարելի է
արձանագրել, որ ներդնելով վերոնշյալ համակարգը և համապատասխան օրենսդրական
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կարգավորումներ, հաջողվել է հաղթահարել այն խոչընդոտները, որոնք ներկայում առկա
են Հայաստանում՝ մասնավորապես․
•

Առկա է միասնական տեղեկատվական համակարգը, որն անընդհատ զարգանում
է,

•

Դրվել է շենքերի անձնագրերի կազմման պարտադիր պահանջ,

•

Հստակեցված է համակարգը շահագործող կառույցը,

•

Սահմանված է պատասխանատվություն՝ տվյալների չապահովելու դեպքում։

Սերբիայի օրինակը
Շենքերի

էներգաարդյունավետության

բարձրացման

ՇԷՆ

(BEEP

1.0)

համակարգչային ծրագիրը և կից ձեռնարկը մշակել է Նեբոյշա Արսենիևիչը (Սերբիա)։
Եթե անհրաժեշտ է շենքում գնահատել ջերմային կորուստները և հաշվարկել ներքին
լուսավորության սարքավորումների էլեկտրական էներգիայի սպառումը, գնահատել
էներգաարդյունավետության բարձրացման զանազան միջոցառումների տեխնիկական և
տնտեսական

նպատակահարմարությունը,

ստանալ

էներգաարդյունավետության

բարձրացման Նախագիծ գործարար ծրագրի (բիզնես պլանի) հետ մեկտեղ, որը
նախագծային բոլոր հաշվարկների համաձայն թույլ կտա իրականացնել Նախագիծը,
ապա կարելի է օգտվել ՇԷՆ (BEEP 1.0) համակարգչային ծրագրից:
ՇԵՆ

ծրագիրն

առաջարկում

է

էներգաարդյունավետության

հետ

կապված

խնդիրների լուծման տարբերակներ բոլոր ուրվագծերի և չափերի շենքերի համար:
Ծրագրի մոդելը մաթեմատիկորեն և տեխնիկապես մանրամասնեցված է և ճշգրիտ: Դրա
կիրառման սահմանները կախված են, բացառապես, օգտագործողի փորձագիտական
գիտելիքների

մակարդակից

և

ծրագրի

նպատակային

նշանակումից:

Ծրագիրը

դիտարկում է ջեռուցման և ներքին լուսավորության հետ կապված էներգասպառումը:
Ծրագրի

հիմնական

նպատակային

նշանակումը

հաստատությունների

(մանկապարտեզների,

կենտրոնների)

էներգաարդյունավետության

համար

դպրոցների,

համայնքային
առողջարարական

բարձրացման

նախագծերի

և

գործարար ծրագրերի մշակումն է: Ծրագրի միջոցով հաշվարկների կատարման համար
պահանջվում է խնդրո առարկա տեխնիկական և տնտեսական գործոնների հիմնարար
իմացություն: Ծրագրի աշխատանքային միջավայրը թույլ է տալիս հաշվարկների
կատարման և հաշվետվությունների պատրաստման ընթացքում ապահովել բարձր
ճկունություն:
«Ալյանս

թու

Սեյվ

Էներգախնայողության

Էներջի»

Ցանց»

էներգաարդյունավետության
հիմնավորումների
հրատարակությունը`
«Մունիցիպալ

ծրագիր.

ծրագրի

շրջանակներում

բարձրացման

մշակման
Ալյանս

կազմակերպության

Սեյվ

Շենքերում

մշակվել

նախագծերի

համակարգչային
թու

կողմից

Էներջի

ծրագիր

«Մունիցիպալ
է

«Շենքերում

տեխնիկատնտեսական
ՇԷՆ1.0

(BEEP1.0)»,

(Էներգախնայողության

էներգաարդյունավետության

Ալյանս)

նախագիծ»

(Ինտերնետային կայք. https://www.ase.org/ ).
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Ներկայում

միջազգային

պրակտիկայում

կիրառվող

շենքերի

տեղեկատվական

համակարգերի ուսումնասիրություն
Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինները ծախսում են իրենց
ժամանակի

մեծ

մասը

կազմակերպելու,

ընդհանուր

օգտագործման

սեփականատերերի,

տարածքների

վարձակալների

պահպանումը

հետ

կապված

հարաբերությունները կառավարելու վրա։ Այս աշխատանքը հնարավոր է հեշտացնել և
առավել արդյունավետ դարձնել էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի ներդրման
շնորհիվ։ Կան համապարփակ ծրագրեր, որոնք ներառում են բնակարանային և կոմունալ
ծառայությունների ամբողջ սպեկտրը։ Միևնույն ժամանակ կան շատ համակարգեր,
որոնք թույլ են տալիս կառավարելու գույքը՝ ըստ սուբյեկտների (օրինակ՝ վարձակալների
և սեփականատերերի կողմից կառավարվող գույք), ըստ շենքերի տիպերի և ֆունկցիոնալ
նշանակության (միայն բազմաբնակարան շենքերը կամ բազմաֆունկցիոնալ գույք՝
բազմաբնակարան, հասարակական, արտադրական և բիզնես նշանակության շենքեր և
այլն)։
Հավելված
բովանդակային

4.1-ում
և

ներկայացված

տեխնիկական

են

հղումներ,

տեղեկություն

որոնք

կտան

ավելի

նշված

մանրամասն

համակարգերի,

ծրագրակազմերի վերաբերյալ, որոնք առաջարկվում են ամերիկյան Software Advice
ընկերության կողմից (https://www.softwareadvice.com):
Այդ

համակարգերն

առանձնահատկություններ

ունեն
և

կարող

շատ
են

ընդհանրություններ,
փոխլրացնել

միմյանց,

ինչպես

նաև

համապարփակ

համակարգ ստեղծելու ցանկության դեպքում։
Նման տեղեկատվական, կառավարման համակարգերի հիմնական բնութագրիչներն են.
•

Համատիրությունների,

բազմաբնակարան

շենքերի,

հասարակական

և

այլ

տեսակի շենքերի կառավարման հնարավորությունը,
•

Ոլորտի

օրենսդրության,

պատասխանատուների

և

որոշում

կայացնողների

վերաբերյալ տեղեկատվության ապահովման հնարավորությունը,
•

Սեփականատիրոջ/վարձակալի և կառավարման մարմնի միջև հաղորդակցության
ապահովման հնարավորությունը,

•

Նման համակարգերը կարող է օգտագործվել տարբեր կառավարիչների կողմից։
Ինքնակառավարում իրականացնող մարմիններ. Համատիրությունների կամ

շենքի սեփականատերերի կողմից ստեղծված կառավարման այլ մարմինների կողմից
նման համակարգերի կառավարումն ունի իր դժվարություններն ու առավելությունները։
Դժվարություններից են փորձի պակասը, վերապատրաստման անհրաժեշտությունը,
համայնքի հետ աշխատանքի դժվարությունները և այլն։ Առավելություններից են՝
ամսական ցածր վճարը, թափանցիկությունը և վստահությունը, «արտաքին» կառավարչի
միջամտության բացակայությունը։ Այսպիսի կառավարումը հարմար է, երբ կառավարվող
շենքերի քանակը փոքր է։
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Երրորդ

կողմի

կողմից

ղեկավարվող

կառավարման

եթե

մարմիններ.

կառավարվող գույքի քանակը մեծ է, ապա վարձվում է կառավարող ընկերություն։ Ընդ
որում՝ այդ ընկերությունը կարող է կառավարել տարբեր համատիրություններում կամ
կառավարման այլ մարմիններում ընդգրկված շենքերը։
հարմար

են

մինչև

50

շենքի

կառավարման

և

Կան համակարգեր, որոնք
կան

համակարգեր,

որոնք

հնարավորություն են տալիս կառավարել ավելի, քան 10,000 շենք։
Էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի առավելությունները
Էլեկտրոնային

կառավարման

համակարգի

դեպքում

շենքերի

կառավարման

մարմինները կստանան հետևյալ առավելությունները.
•

Բնակիչները կարող են մասնակցել որոշումների կայացմանը էլեկտրոնային
փոստի,

ֆորումների

հնարավորություն

է

և

առցանց

տալիս

հարցումների

բնակիչներին

միջոցով։

ուղարկել

Համակարգը

ծանուցումներ

և

հայտարարություններ ինտերնետ պորտալի միջոցով։
•

Օգտատերերը կարող են ներբեռնել շենքերին վերաբերող փաստաթղթեր,
կանոններ,

օրենսդրություն,

ժողովի

արձանագրություններ,

տեղեկանալ

վաճառքի/վարձակալության ցուցակներին, ոչ միայն պորտալի, այլև բջջային
հավելվածի միջոցով։
•

Կառավարման մարմինը կարող է կառավարել և վերլուծել իր բյուջեն և ծախսերը,
վճարները, ուշացումները, կոմունալ այլ ծառայությունների վճարումները։

•

Ծրագիրը

հնարավորություն

է

տալիս

կառավարման

մարմնին

կազմել

ժամանակացույցեր, նշանակել ժողովները, ղեկավարել անձնակազմին։
•

Ծրագրի

օգտագործումը

քաջալերում

է,

այսպես

ասած,

«անթուղթ»

աշխատանքային մշակույթը, քանի որ աշխատանքի զգալի մասն արվում է
էլեկտրոնային եղանակով։
Ի՞նչ հնարավորություններ են տալիս կառավարման տեղեկատվական համակարգերը
Բնակչության

համար

հաղորդակցության

միջոցների

օգտագործման

հնարավորություն. Բջջային հեռախոսները, պլանշետները բջջային հավելվածների
միջոցով հնարավորություն ունեն ինտեգրվել համակարգին, ինչպես նաև ստանալ
հաղորդագրություններ

էլ.փոստով,

sms-ով,

ինտերնետ

պորտալի

միջոցով։

Այլ

հարթակներ տեղեկատվության տարածման հնարավորություն։ Վճարների առցանց
հավաքագրման հնարավորություն. Բնակիչները կարող են վճարել ցանկացած տեղից և
ցանկացած ժամանակ։
Պահպանման համար դիմումների ներկայացման հնարավորություն. Բնակիչները
հնարավորություն

ունեն սպասարկման համար դիմում ներկայացնել և հետևել

ընթացքին՝ մինչև լուծում ստանալը, հետևել վերանորոգման մասին տեղեկատվությանը։
Կառավարման մարմինները կարող են հետևել վարձավճարների ամսեկան շարժին,
ժամանակացույցին, սեփականատերերի կամ վարձակալներ փոփոխմանը, ժամկետանց
վճարումներին։
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Հաշվապահության և զեկույցի պատրաստման հնարավորություն. Համակարգը
հնարավորություն է տալիս կառավարման մարմնին իրականացնելու հաշվապահություն
և պատրաստելու ֆինանսական հաշվետվություններ։
Փաստաթղթերի, օրենսդրության, ձևաթերթերի, ծանուցումների ներբեռնում, երբ
անհրաժեշտ է։
Միտումն այն է, որ խորհուրդ է տրվում համակարգը տեղադրել ինտերնետային
կայքում, այսպես ասած՝ «ամպային» միջավայրում։ Այս տարբերակը հեշտությամբ
հասանելի է նաև բջջային հավելվածի միջոցով, տվյալները դարձնելով հասանելի
ցանկացած վայրում։ Այս դեպքում վճարումները հնարավոր է կատարել առցանց
պորտալի

միջոցով՝

նաև

բջջային

հեռախոսից

կամ

պլանշետից՝

հեշտացնելով

գործարքների ընթացքը և՛ կառավարման մարմնի, և՛ բնակչի համար։
Շենքերի տեղեկատվական համակարգերի զարգացման հնարավորությունները.
Շենքերի տեղեկատվական մոդելավորման ծրագիր
Շենքերի

տեղեկատվական

ժամանակակից

համակարգերը

կարող

են

հնարավորություն ստեղծել ժամանակին և ճշգրիտ տեղեկություն տրամադրել շենքի
կյանքի ողջ ընթացքի վերաբերյալ։ Դրանցից առավել մեծ տարածում է գտել շենքի
տեղեկատվական մոդելավորման (BIM) համակարգչային ծրագիրը։
Ի՞նչ

է

BIM-ը։

Ըստ

առավել

ընդունված

սահմանումների՝

BIM-ը

շենքի

տեղեկատվական մոդելավորում է, օբյեկտի ֆիզիկական և ֆունկցիոնալ բնութագրերի
թվային ներկայացումն է: Այն որոշում կայացնողների համար (պետական մարմիններից,
մինչև բիզնեսներ և ֆիզիկական անձինք) տեղեկատվական օգտակար ռեսուրս է ոչ
միայն շենքի, այլև դրա առանձին հատվածների,
ենթակառուցվածքների

վերաբերյալ։

BIM-ում

կոնստրուկցիաների, ֆիզիկական

առկա

տեղեկությունը

հնարավոր

է

ներբեռնել, փոխանակել և տարածել շահագրգիռ կողմերի միջև։
Շենքերի ավանդական նախագծումը հիմնված էր երկչափումային տեխնիկական
գծագրերի վրա (պլաններ, բարձրություններ, հատվածներ և այլն): BIM-ը ընդգրկում է
տարածական եռաչափ մոդելավորում, իսկ չափումների քանակը զարգացման միտում
ունի՝ շենքի բուն տարածքներից բացի, փորձելով ընդգրկել նաև բնապահպանական և
սոցիալական

ասպեկտները

և

ապահովել

նախադրյալներ

քաղաքային,

քաղաքաշինական միջավայրի կայուն զարգացման կառավարման համար։
Ներկայում

բազմաբնակարան

և

հասարակական

շենքերի

կառավարման

մարտահրավերներից մեկն այն է, որ նախագծման և շինարարության տեղեկությունը
տարանջատված է շենքերի կառավարման մասին տեղեկությունից։ Չնայած այն
հանգամանքին, որ բազմաբնակարան կամ հասարակական շենքերի կառավարման
մասով BIM համակարգը դեռևս զարգացման փուլում է, այն ունի ներուժ կառավարելու
շենքերի վերաբերյալ ամբողջ տեղեկությունը դրանց կյանքի ողջ շրջափուլի ընթացքում՝
շենքի կառուցման կոնցեպցիայի փուլից մինչև քանդում։
BIM-ը կարող է կամուրջ հանդիսանալ շենքին կամ կոնկրետ օբյեկտին վերաբերող
տեղեկատվության համախմբման

համար՝ ամբողջացնելով նախագծողի, շինարարի և

շենքի սեփականատերերի/կառավարիչների տրամադրած տեղեկությունը։ Սա կարող է
օգտակար

լինել

շենքերի

կառավարման

մարմինների

համար։

Օրինակ՝

շենքի
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սեփականատերը, եթե հայտնաբերի հոսակորուստի փաստ շենքում, շենքի ֆիզիկական
ուսումնասիրության փոխարեն, նա կարող է BIM-ի միջոցով տեսնել, թե որ կասկածելի
տարածքում է տեղադրված ջրի փականը: Նա կարող է նաև տեղեկություն ստանալ
փականի չափի, արտադրողի և այլ մանրամասների մասին։
BIM-ի հնարավոր կիրառությունը հասարակական և բազմաբնակարան շենքերի
կառավարման նպատակով պահանջում է բարելավված տեխնոլոգիական և ծրագրային
լուծումներ։ Մասնագետները գտնում են, որ ամենայն հավանականությամբ, դժվար կլինի
լուծումը գտնել մեկ ծրագրային ապահովման փաթեթի ներքո։ Ծրագրավորողներն այսօր
ավելի շատ աշխատում են տարբեր տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրման
ուղղությամբ։

Եզրակացություններ
1. Ներկայում Հայաստանում գոյություն չունի բնակելի և ոչ շենքերի և շինությունների
կառավարման տեղեկատվական միասնական առցանց բազա կամ համակարգ։
Առանձին պետական գերատեսչություններում (ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի
կոմիտե, Երևանի քաղաքապետարան, ՀՀ համայնքներ, ՀՀ քաղաքաշինության
կոմիտե և այլն) առկա են բնակչության, բազմաբնակարան և հասարակական
շենքերին, բնակարանային սեկտորին վերաբերող էլեկտրոնային բազաներ,
ցուցակներ։

Բայց

փոխկապակցված

այդ
չեն

տվյալները

կամ

ամբողջական

ինտեգրված

չեն

չեն,

միասնական

իսկ

բազաները

առցանց

որևէ

տեղեկատվական համակարգի հետ։
2. ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեն ունի անշարժ գույքի՝ այդ թվում նաև
բնակելի անշարժ գույքի վերաբերյալ ծավալուն տեղեկություն։

Գրեթե ողջ

տեղեկությունը էլեկտրոնային է, սակայն չի ներառում բնակարանային ոլորտին
վերաբերող ամբողջ տեղեկությունը։ Գործում է www.e-cadastre.am պաշտոնական
կայքը, որը նաև էլեկտրոնային կառավարման համակարգ է:
3. ՀՀ

քաղաքաշինության

կոմիտեի

Շինարարության

և

գիտատեխնիկական

նորմավորման վարչությունը վարում է շենքերի տեխնիկական հետազննության
էլեկտրոնային բազա Access ծրագրով։
4. «Քաղաքաշինական

ծրագրերի

փորձագիտական

կենտրոն»

ԲԲԸ-ն

իրականացնում է շենքերի տեխնիկական հետազննություն և վարում շենքերի
էլեկտրոնային բազա Map Info Autocad ծրագրով։
5. Հայաստանի համայնքների մեծ մասում գործող Համայնքային կառավարման
տեղեկատվական համակարգը (ՀԿՏՀ) բազային լավ ռեսուրս է և տեխնիկապես
կարող է ինտեգրվել ապագա միասնական տեղեկատվական համակարգին։
Համակարգը ունի հասարակական և բնակելի շենքերին վերաբերող ենթաշերտ։
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6. Երևանի քաղաքապետարանը ունի համատիրությունների կողմից կառավարվող
շենքերի ոչ ամբողջական էլեկտրոնային բազա, որ վարվում է Excel ֆորմատով։
7. Միջազգային պրակտիկայում կիրառվում են տեղեկատվական համակարգեր,
որոնք թույլ են տալիս կառավարելու գույքը՝ ըստ սուբյեկտների (օրինակ՝
վարձակալների և սեփականատերերի կողմից կառավարվող գույք), ըստ շենքերի
տիպերի և ֆունկցիոնալ նշանակության (միայն բազմաբնակարան շենքերը կամ
բազմաֆունկցիոնալ գույք՝ բազմաբնակարան, հասարակական, արտադրական և
բիզնես նշանակության շենքեր և այլն)։
8. Միջազգային փորձը նախապատվություն է տալիս գոյություն ունեցող ներքին
համակարգերի ինտեգրմանը համապարփակ տեղեկատվական համակարգին,
քան ամբողջովին նոր համակարգի ստեղծումը։
9. Միջազգային

փորձը

կարևորում

է

համապատասխան

օրենսդրական

կարգավորումների ապահովումը, որը կերաշխավորի համակարգի բնականոն
աշխատանքը։ Դրանք ենթադրում են նաև ենթաօրենսդրական կարգավորումներ,
ինչպիսին կարող է լինել վարչական պատասխանատվության սահմանումը, որը
թույլ

կտա

իրականացնել

արդյունավետ

վերահսկողություն

և

կապահովի

տվյալների տրամադրումը սահմանված ֆորմատներով և ժամկետներում։
10. Միջազգային պրակտիկայում շենքերի կառավարման միասնական էլեկտրոնային
համակարգերը

սովորաբար

հիմնվում

են նաև

անշարժ

գույքի

ոլորտում,

բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների ոլորտում, համապատասխան
պետական

գերատեսչություններում

և

տեղական

ինքնակառավարման

մարմիններում, ինչպես նաև մասնավոր հատվածում գործող այլ էլեկտրոնային
տեղեկատվական համակարգերի վրա։
11. Ըստ միջազգային փորձի՝
•

համապարփակ

միասնական

առցանց

էլեկտրոնային

համակարգերի

ներդրումը խրախուսում է մասնավոր-հանրային համագործակցությունը։
Մասնավոր հատվածը ապահովում է ներդրումներ համակարգը տեղադրելու
համար,

միևնույն

ժամանակ,

ինքնածախսածածկում,

ներդրումային

առաջին

հերթին՝

ծրագիրը

ենթադրում

ծառայությունների

է

դիմաց

վճարների հաշվին, որոնք ամենամեծ եկամուտի և ներդրման հետգնման
հիմնական աղբյուրն են,
•

համակարգի

կառավարման

գերատեսչությունը,
կարողություններ

որը
ունեցող

օպերատորը
պետք
առանձին

է

կարող
ունենա

է

լինել

պետական

համապատասխան

ստորաբաժանում

կառավարումը

իրականացնելու համար,
•

տեղեկատվության, անձնական տվյալների անվտանգություն համար նման
համակարգերը ստանում են համապատասխան սերտիֆիկացում։
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12. Նման միասնական համակարգի ներդրումը Հայաստանում հնարավորություն
կտա նաև, որպեսզի բնակիչները էլեկտրոնային եղանակով հնարավորություն
ունենան

մասնակցել

ներբեռնել

շենքերին

որոշումների
վերաբերող

կայացմանը,
ցանկացած

օգտատերերը

տեղեկություն,

կարող

են

կառավարման

մարմինները կարող են հաշվարկել, վերլուծել իրենց բյուջեները, կազմակերպել
ժողովներ կամ ուղարկել ծանուցումներ։
13. Նման

տեղեկատվական

համակարգերը

թույլ

կտան

կազմել

շենքերի,

կառավարման ծախսերի և այլ հարցերի վերաբերյալ վիճակագրական տարբեր
հաշվետվություններ,
կառավարման

քարտեզներ,

մարմինների

և

որտեղ

այլ

կարելի

օբյեկտների

է

ստանալ

շենքերի,

տեղաբաշխվածությունը

և

անմիջապես մուտք գործել տվյալ օբյեկտին վերաբերող տեղեկատվությանը։
14. BIM-համակարգը մեծ պոտենցիալ ունի շենքերին վերաբերող տեղեկատվության
համախմբման

համար՝ ամբողջացնելով նախագծողի, շինարարի և շենքի

սեփականատերերի/կառավարիչների տրամադրած տեղեկությունը։

Առաջարկություններ
Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ առաջարկվում է.
1. Ներդնել շենքերի՝ ներառյալ բնակարանային ֆոնդի կառավարման միասնական
առցանց տեղեկատվական համակարգ, որը հասանելի կլինի կառավարման տարբեր
օղակներում

ընդգրկված

պատասխանատու

մարմիններին,

ինչպես

նաև

համացանցային հասանելիություն ունեցող և համացանցից օգտվելու կարողություն
ունեցող

ֆիզիկական

և

իրավաբանական

անձանց:

Հայաստանում

շենքերի

միասնական առցանց տեղեկատվական համակարգի ներդրման շահագրգիռ կողմերն
են ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեն, ՀՀ
տարածքային

կառավարման

քաղաքապետարանը

և

և

այլ

զարգացման

նախարարությունը,

համայնքապետարաններ,

ԲԲՇ

Երևանի

կառավարման

մարմինները, բնակիչները և փորձագետները։ Նման տեղեկատվական համակարգի
ներդրումը հնարավորություն կտա․
•

Ապահովել շենքերի տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ համապարփակ
տեղեկություն,

•

Որոշումներ

կայացնողների

վերլուծություններ
վերաբերյալ,

շենքերի
ինչը

և

մասնագետներին

պահպանման
կնպաստի

կատարել տարբեր

շահագործման
նախատեսվող

և

տիպի

կառավարման
միջոցառումների

արդյունավետությանը,
•

Մշակել աջակցության հիմնավորված մոտեցումներ,

•

Գնահատել

շենքերի

կառավարման

արդյունավետություն

և

բարելավել

կառավարումը,
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•

Զուգահեռ, անհրաժեշտ է ուսումնասիրել և ներդնել շենքերի տեղեկատվական
մոդելավորման (BIM) համակարգչային ծրագիրը, որը մեծ պոտենցիալ ունի
շենքերին վերաբերող տեղեկատվության համախմբման համար՝ ամբողջացնելով
նախագծողի,

շինարարի

և

շենքի

սեփականատերերի/կառավարիչների

տրամադրած տեղեկությունը։
2. Ստեղծել օրենսդրական հիմքեր շենքերի

միասնական տեղեկատվական առցանց

համակարգի ներդրման, վարման, կառավարման և պահպանման, տեղեկատվության
տրամադրման կարգի, վերահսկողության և պատասխանատվության վերաբերյալ։
3. Մասնավորապես սահմանել վարչական պատասխանատվություն, որը թույլ կտա
իրականացնել արդյունավետ վերահսկողություն և կապահովի տարբեր պետական,
տեղական ինքնակառավարման, շենքերի կառավարման մարմինների
կազմակերպությունների

կողմից

տեղեկատվության

տրամադրումը

և

այլ

սահմանված

ֆորմատներով և ժամկետներում։
4. Շենքերի

միասնական

առցանց

տեղեկատվական

համակարգի

ներդրման

ֆինանսավորման աղբյուրներ կարող են լինել պետական բյուջեի միջոցները,
միջազգային կազմակերպությունների դրամաշնորհները կամ

մրցութային կարգով

մասնավոր ներդրողների ներգրավումը, որ կարող է ապահովել համակարգի
կառավարման կայունությունը։
5. Ինտեգրել Հայաստանում արդեն գոյություն ունեցող ներքին տեղեկատվական
համակարգերը համապարփակ տեղեկատվական համակարգին (մասնավորապես
անշարժ գույքի կադաստրի տեղեկատվական համակարգը՝ www.e-cadastre.am և ՀԿՏՀ
համայնքային

համակարգերը,

օրինակ՝

http://vedicity.am/Pages/Home/Default.aspx)՝

ամբողջովին նոր համակարգի ստեղծելու փոխարեն։
6. Շենքերի

և

շինությունների

սեփականատերերի

վարքագծի

փոփոխության

անհրաժեշտությունից ելնելով՝ իրազեկել սեփականատերերին, ցույց տալ սեփական
գույքի հոգսը կրելու լավագույն օրինակներ և մոտիվացնել բոլորին դառնալու այդ
փոփոխությունների կրողը։
7. Համակարգի կառավարումը իրականացնել պետական լիազոր մարմնի կողմից։
8. Պետական լիազոր մարմնի կազմում հիմնել առանձին ստորաբաժանում, որը
պատասխանատու կլինի համակարգի վարման համար։
9. Ներդնել շենքերի անձնագրավորման գործընթացի և մոնիթորինգի համակարգ,
տվյալների հավաքում, համադրում առկա այլ տվյալների հետ, հստակեցում և
գրանցում

համապատասխան

ռեգիստրում,

ըստ

օրենսդրությամբ

սահմանված

պահանջների։
10.

Սահմանել այն կառույցները, որոնց տրամադրված տեղեկությունը կճանաչվի,

կերաշխավորի որպես հավաստի, արժանահավատ և գերակա այլ տեղեկատվության
նկատմամբ։
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Վերոնշյալ եզրակացությունների և առաջարկությունների հիման վրա Գծապատկեր 1-ում
ներկայացվում է շենքերի միասնական տեղեկատվական համակարգի ինստիտուցիոնալ
կառուցվածքը․
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Գծապատկեր 1. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՍԽԵՄԱ․ Շենքերի միասնական առցանց տեղեկատվական համակարգ
Առկա առցանց
տեղեկատվական
համակարգերի
ինտեգրում

Համապատասխան
քաղաքականություն
և օրենսդրություն

Համակարգի
հավաստագրում
(անվտանգություն,
անձնական տվյալներ)

Ֆիզիկական,
իրավաբանական
անձինք

ՇԵՆՔԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ
ԱՌՑԱՆՑ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ
(նոր պլատֆորմ)

Համակարգի
կառավարման օպերատոր
(պետական մարմին կամ
կից կառույց` ներառյալ
մոնիթորինգի բաժին)

(բնակիչներ,
հաստատություններ)

Առաջնային
տեղեկատվության
պաշտոնական աղբյուրներ
(ոստիկանություն,
կադաստր, համայնքներ և
այլն)

Համապատասխան
պետական մարմիններ
(վերահսկողություն,
վարչական
պատասխանատվություն)

113

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն (2015թ. փոփոխություններով)
2. Հայաստանի

Հանրապետության

քաղաքացիական

օրենսգիրքը

(05.05.1998թ.)

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=74658
3. «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (05.05.1998թ.)
4. «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք (23.09.2003թ.)
5. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենք
(14.04.1999 թ.)
6. «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքը (07.05.2002թ.)
7. ՀՀ ազգային ստանդարտ ՀՍՏ 362-2013. Էներգախնայողություն. Շենքի էներգետիկ
անձնագիր.

Հիմնական

դրույթներ.

Տիպային

ձև.

Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտի ՓԲԸ-2014
8. «Համատիրության մասին» ՀՀ օրենք (07.05.2002թ.)
9. ՀՀՇՆ I-2.03-03 «ՀՀ պետական քաղաքաշինական կադաստր»
10.

ՀՀՇՆ 31-01-2014 «Բնակելի շենքեր. Մաս I. Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր»

շինարարական նորմերը»
11. ՀՇՆ II-6.02-2006 «Սեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր»
12. ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն»
13. ՀՀՇՆ

II-7.02-95.

«Շինարարական

ջերմաֆիզիկա

շենքերի

պատող

կոնստրուկցիաների»
14. ՀՀՇՆ 22-03-17 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
15. ՀՀՇՆ21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
16. ՀՀՇՆ IV-11.03.03-2002 «Ավտոկայանատեղեր»
17. ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության
սակավաշարժուն խմբերի համար»
18. ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»
19. ՀՀՇՆ IV-12.03.01-2004 «Գազաբաշխիչ համակարգեր»
20. ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի
հատակագծում և կառուցապատում»
21. ՀՀՇՆ 31-01-2014 «Բնակելի շենքեր. Մաս I. Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր»
22. ՍՆիՊ II-35-76 «Կաթսայական կայանք»
23. ՍՆԻՊ II-12-77 «Պաշտպանություն աղմուկից»
24. ՍՆԻՊ 2.01.07-85* «Բեռնվածքներ և ազդեցություններ»
25. ՍՆիՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի»
26. ՎՍՆ

59-88

«Բնակելի

և

հասարակական

շենքերի

էլեկտրասարքավորանք.

Նախագծման նորմեր»
27. ՎՍՆ 62-91 «Հաշմանդամների ու ազգաբնակչության սակավաշարժուն խմբերի
պահանջմունքների համաձայն կենսագործունեության միջավայրի նախագծում»
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28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թ. հոկտեմբերի 4-ի թիվ 1161Ն որոշումը «Բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության
պահպանման պարտադիր նորմերը սահմանելու մասին
29. «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների (այսուհետ`
շենքեր ու շինություններ) տեխնիկական վիճակի հետազննության մեթոդական
ցուցումները» (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 08.12.2009թ. թիվ 282-Ն հրաման 1)
30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010թ. դեկտեմբերի 30-ի թիվ 51
որոշումը՝ «Գործող քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի
համակարգի

եվրոպական

նորմերին

համապատասխանեցման

առաջնահերթ

միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին»
31. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թ. հոկտեմբերի 22-ի թիվ 466
«Անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման վկայականի
ձևը հաստատելու մասին»
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թ. մարտի 19-ի թիվ 274-Ն
որոշումը

«ՀՀ-ում

բնակելի,

հասարակական

և

արտադրական

շենքերի

և

շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննություններ ու անձնագրավորում
անցկացնելու մասին»
33. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թ. սեպտեմբերի 14 թիվ 36
արձանագրային

որոշումը

«Հայաստանի

Հանրապետությունում

շենքերի

և

շինությունների սեյսմակայունության բարձրացման ռազմավարությանը հավանության
տալու մասին»
34. «Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև պետական
միջոցների

հաշվին

կառուցվող

(վերակառուցվող,

նորոգվող)

օբյեկտներում

էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգ»
ՀՀ կառավարության 12.04.2018թ. 426-Ն որոշում
35. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1993 թ. սեպտեմբերի 8-ի թիվ 452
որոշումը

«Սեփականաշնորհված

բնակարանների

(տների)

սեփականության

իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի տրման և գրանցման կարգը հաստատելու
մասին»
36. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թ. օգոստոսի 31-ի թիվ 1399Ն որոշումը «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող, նորոգվող, վերակառուցվող
շենքերի համար էներգետիկ փորձաքննություն (աուդիտ) անցկացնելու վերաբերյալ»։
37. «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների (այսուհետ`
շենքեր ու շինություններ) տեխնիկական վիճակի հետազննության մեթոդական
ցուցումներ» ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 08.12.2009թ. թիվ 282-Ն հրաման
38. Passportization of five Multi-Apartment Buildings (that have heat supply) of RA,
Identification and Analysis of Problem Areas and Barriers. PowerPoint Presentation by
K.Khachatryan, 18 December 2008. http://www.natureic.am/Content/announcements/7170/Khachatryan_Pres_18_12_08_eng.pdf
39. Knowledge Sharing on Management and Financing of Energy Efficiency in Multi-apartment
Buildings. 16 May 2018, Yerevan Vahram Jalalyan UNDP-GCF Project Manager
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https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/Meetings/2018/05_14/Presentations/3_01_Vahra
m_Jalalyan_UNDP-GCF_Project_Armenia_16.05.2018.pdf
40. “Improving Energy Efficiency in Buildings” UNDP-GEF/00059937 Project
http://www.nature-ic.am/Content/announcements/7058/V.Jalalyan.pdf
41. “Improving Energy Efficiency in Building” http://www.natureic.am/res/pdfs/documents/2013/IEEB_Analytical-Report-2013_ENG_s.pdf
42. “Improving Energy Efficiency in Buildings” Project Armenian Case Study. Vahram Jalalyan,
Diana Harutyunyan
https://www.unescap.org/sites/default/files/Session%202a_Armenia_Bangkok%202324.April_.2014_V.%20Jalalyan.pdf
43. National Program on Energy Saving and Renewable Energy of Republic of Armenia
http://www.nature-ic.am/res/pdfs/documents/strategic/National%20Program_English.pdf
44. Постановление Правительства Москвы от 31 января 2006 г. N 59-ПП
"О порядке проведения технической паспортизации жилых помещений (квартир) в
городе Москве". С изменениями и дополнениями от: 18 июля 2006 г., 19 июня 2007 г.,
9 сентября 2008 г., 21 апреля 2009 г.
http://www.tm.undp.org/content/dam/turkmenistan/docs/latest-reports/
WEB_systems%20of%20energy%20certificates%20of%20buildings%20_%20Final.pdf
45. Оценка состояния жилого фонда и жилищной сферы российских регионов.
https://naukovedenie.ru/PDF/104EVN215.pdf
46. Инструкция по составлению технического паспорта на жилой дом государственного
общественного жилищного фонда и фонда жилищно-строительных кооперативов
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12819.htm
47. Технический паспорт помещения - правовой статус. http://personright.ru/zhilishchnokommunalnoye-khozyaystvo/329-tekhnicheskiy-pasport.html
48. Что такое кадастровый и технический паспорт на квартиру? http://kvartirniyexpert.ru/zhiloe-pomeshchenie/tehnicheskie-dokumenty/
49. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2003 N 175,
50. Приказ правительства города Санкт-Петербург от 31 мая 2006 года N 173-п “О
проведении паспортизации жилищного фонда Санкт-Петербурга” (с изменениями на
23 декабря 2013 года) http://docs.cntd.ru/document/8433712
51. Постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете
Министров Республики Беларусь от 28 июля 2004 г. №39 "Об утверждении
Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки
характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных
законсервированных капитальных строений, изолированных помещений"
http://www.levonevski.net/pravo/razdelb/text162/page7.html
52. Постановление Государственного Комитета по имуществу Республики Беларусь, 11
июня 2015 г. N 19
53. Building Renovation Passports - Published in October 2016 by the Buildings Performance
Institute Europe (BPIE). Second Edition (November 2016).
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http://bpie.eu/wp-content/uploads/2017/01/Building-Passport-Report_2nd-edition.pdf
54. Apartment Building Maintenance Checklist https://www.process.st/checklist/apartmentbuilding-maintenance-checklist/#clean-furniture-in-common-areas
55. Паспортизация зданий (опыт Украины)
http://www.skaymist.net/index.php/ru/pasportizatsiya-zdanij-pomeshchenij-kiev
56. Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства» – http://docs.cntd.ru/document/420208749
57. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.08.2015 № 311/612/пр
«Об утверждении состава, порядка, способов, сроков и периодичности размещения в
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
информации из государственного кадастра недвижимости и Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» –
http://docs.cntd.ru/document/420301065
58. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.02.2016 № 53/82/пр –
http://docs.cntd.ru/document/420340851
59. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.02.2016 № 74/114/пр –
http://docs.cntd.ru/document/420356614
60. Жилищный кодекс РФ – http://docs.cntd.ru/document/901919946
61. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами» –
http://docs.cntd.ru/document/499020841
62. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» –
http://docs.cntd.ru/document/499012340
63. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность» – http://docs.cntd.ru/document/901991977
64. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» – http://docs.cntd.ru/document/902280037
65. Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման տեղեկատվական համակարգ շենքերի
կառավարման մարմինների համար. Օգտագործողի ձեռնարկ.-Գյումրի: «Երրորդ
բնություն» հասարակական կազմակերպություն, 2010
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66. Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման և ընդհանուր վերահսկողության
տեղեկատվական համակարգ տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար.
Օգտագործողի ձեռնարկ. – Գյումրի: «Երրորդ բնություն» հասարակական
կազմակերպություն, 2010
67. «ՀՀ կառավարության ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի մասին» ՀՀ
կառավարության 03.08.1994թ․թիվ 360 որոշումը
68. «ՀՀ պետական տեղեկատվական միասնական համակարգի ստեղծման և ներդրման
կազմակերպական միջոցառումների մասին» 16.03.1999թ․ թիվ 152 որոշումը,
69. «Տեսչական մարմինների էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի ստեղծման,
օգտագործման և վերահսկողություն իրականացնող մարմինների միջև
տեղեկատվության փոխանակման, ինչպես նաև հանրությանը տեղեկություն
տրամադրելու կարգը» ՀՀ կառավարության 18.06.2015թ. թիվ 678 որոշում,
70. «Թվային Հայաստան» հիմնադրամ ստեղծելու և վերջինիս կանոնադրությունը
հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 03.08.2017թ. թիվ 926-Ն որոշում,
71. «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» 08․07․2005թ․ ՀՀ օրենք
72. «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական կադաստրի վարման
կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 05․02․2019թ․ թիվ 104-Ն որոշում,
73. «Վիճակագրական գաղտնիքի պահպանման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության 16․06․2001թ․ թիվ 53 որոշում
74. https://dom.gosuslugi.ru
75. https://www.youtube.com/watch?v=4mSA9UOgjA8
76. Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման տեղեկատվական համակարգ շենքերի
կառավարման մարմինների համար. Օգտագործողի ձեռնարկ. -Գյումրի: «Երրորդ
բնություն» հասարակական կազմակերպություն, 2010
77. Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման և ընդհանուր վերահսկողության
տեղեկատվական համակարգ տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար.
Օգտագործողի ձեռնարկ. – Գյումրի: «Երրորդ բնություն» հասարակական
կազմակերպություն, 2010
78. https://www.softwareadvice.com/property/affordable-housing-software-comparison/
79. https://www.softwareadvice.com/property/community-hoa-software-comparison/#buyersguide
80. https://www.softwareadvice.com/property/apartment-management-softwarecomparison/#buyers-guide
81. https://www.softwareadvice.com/property/accounting-software-comparison/#buyers-guide
82. https://www.softwareadvice.com/property/commercial-real-estate-softwarecomparison/#buyers-guide
83. https://www.softwareadvice.com/property/rental-property-management-softwarecomparison/
84. https://www.softwareadvice.com/property/apartment-management-softwarecomparison/#buyers-guide
85. https://www.softwareadvice.com/property/buildium-property-manager-profile/
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86. https://www.softwareadvice.com/property/appfolio-property-manager-profile/
87. https://www.softwareadvice.com/property/rentec-direct-property-management-profile/
88. https://www.softwareadvice.com/property/ensoware-resman-profile/
89. https://www.softwareadvice.com/property/mri-residential-management-profile/
90. https://www.softwareadvice.com/property/axxerion-profile/
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95. https://www.softwareadvice.com/property/multisite-systems-profile/
96. https://www.softwareadvice.com/property/realpage-onesite-profile/
97. https://www.softwareadvice.com/property/re-leased-profile/
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99. https://www.softwareadvice.com/property/yardi-voyager-profile/
100.

https://www.softwareadvice.com/property/landlordtracks-profile/

101. https://www.softwareadvice.com/property/myboss-profile/
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
Հավելված

1.1

ՀՀ

քաղաքաշինության

նախարարի

08.12.2009թ.

թիվ

282-Ն

հրամանով հաստատված «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու
շինությունների

(այսուհետ`

շենքեր

ու

շինություններ)

տեխնիկական

վիճակի

հետազննության մեթոդական ցուցումներ»-ով սահմանված Անձնագրի ձևաչափը
Հավելված 2-Բ
«Հաստատում եմ» ___________________________
(կատարող կազմակերպության անվանումը)

տնօրեն ______________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ԱՆՁՆԱԳԻՐN

Շենքի ընդհանուր տեսքը
1

Մարզը -

Շիրակի

2

Բնակավայրը -

3

Գտնվելու վայրը -

Աբովյան 22

4

Միկրոշրջանը, թաղամասը, տեղամասը -

Լմբատի

5

Օբյեկտի անվանումը -

բնակելի շենք

6

Քարտեզի (գլխավոր հատակագծի, սխեմայի) համարը -

1

7

Շենքի համարը ըստ քարտեզի -

20

8

Կառուցվածքի տիպը (ըստ 1Է աղյուսակի) -

3

9

Օբյեկտի լրիվ անվանումը և նշանակությունը, հզորության ցուցանիշը

բնակելի շենք

(բնակարանների, բանվորական տեղերի, մահճակալների, սովորողների,

1 մուտք,

անասունների գլխաքանակի թիվը, արտադրողականությունը, մեկ հերթափոխում

20 բնակարան

ք. Արթիկ

աշխատողների թիվը և այլն) 10

Կառուցվածքի դասը, հուսալիության կարգը -

2-րդ, 2-րդ

11

Նախագծող կազմակերպությունը -

Հայպետ-
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նախագիծ
12

Նախագծի կատարման տարեթիվը -

1984

13

Նախագծի տեսակը (1 - անհատական, 2 – տիպարային) -

2

14

Շահագործման հանձնելու տարեթիվը -

1986

15

Կոնստրուկցիայի ինդեքսը (ըստ 2Է աղյուսակի) -

6

16

Հիմքային կոնստրուկցիայի ինդեքսը (ըստ 2Է աղյուսակի) -

2

17

Կոնստրուկտիվ սերիան -

1Ա 450 20C

18

Կոնստրուկցիայի հիմնական նյութը և ամրությունը բնորոշող բնութագրերը -

քար,
երկաթբետոն,
շաղախ Մ-15

19

Ծավալահատկագծային լուծումները.
1 Հատակագծում շենքը ուղղանկյունաձև է
2 Ã-ա ձև, 3 Ï-ա ձև, 4 T-ա ձև, 5 H-ա ձև, 6 - կլոր է,

1

7 Բարդ եզրագիծ ունի
20 Ուրվագիծը ըստ բարձրության.
1-կա բարձրությունների տարբերություն,
2-չկա բարձրությունների տարբերություն
21

2

Շենքի բաժանումը մասերի.
1-կան հակասեյսմիկ կարաններ
2 -չկան հակասեյսմիկ կարաններ

2

22 Շենքի հարկայնությունը -

5

23 Հարկի բարձրությունը (մ) -

3

24 Նկուղի առկայությունը.

1

1-չկա, 2-կա ամբողջ շենքի տակ, 3 -կա շենքի մի մասի տակ
25 Հակասեյսմիկ միջոցառումների առկայությունը –

1

1 -կա, 2 -չկա, 3 -կա ոչ լրիվ ծավալով
26 Միջհարկային ծածկի և վերնածածկի կոնստրուկցիան.

1

1-հավաքովի երկաթբետոնից է, 2-միաձույլ երկաթբետոնից է
3-փայտից է
27 Տանիքի կոնստրուկցիան.

2

1-փաթթոցային, 2-ասբոշիֆերային, 3-թիթեղյա
29 Միջնապատերը.
1-քարից են, 2-պեմզաբետոնից են, 3 - գիպսաբլոկներից են,
4 - փայտից են, 5 - երկաթբետոնե պանելներից են

2
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30 Շրջանի սեյսմայնությունը ըստ նախագծման (շինարարության) ժամանակ գործող
նորմերի (բալ) 31

8

Կառուցվածքի հաշվարկային սեյսմայնությունն ըստ նախագծի (բալ) և դինամիկական
գործակցի արժեքը -

8, 2, 7

32 Նախագծման ժամանակ գործող սեյսմիկ նորմերի հաստատման տարեթիվը -

1981

33 Գրունտների կարգը ըստ սեյսմիկ հատկությունների -

2

34 Շին. հրապարակի նոր ընդունած սեյսմայնությունը -

9, 3-րդ գոտի

(բալ, գոտի)
35

Շենքի տատանման պարբերության մեծությունը -

0,281, 0,279

երկայնական և լայնական ուղղությամբ (վրկ)
36 Նույնը գրունտների համար -

0,252

37 Շենքի բարձրությունը (մ) -

15,00

38 Շենքի երկարությունը (մ) -

18,0

39 Շենքի լայնությունը (մ) -

18,0

40 Շենքի հաշվեկշռային արժեքը (1000 դրամ) -

305,05

41

Այդ թվում՝ սարքավորումների արժեքը (1000 դրամ) -

42 Լրացուցիչ անբարենպաստ գործոններ (ըստ Հավելվածի Ա-ի ) 43 Շենքի գնահատականը.
1) սեյսմակայուն է,
2) չի բավարարում սեյսմակայունության պահանջներին

3

3) չի բավարարում սեյսմակայունության պահանջներին տեղանքի սեյսմայնության
փոփոխման պատճառով
44 Վնասվածության աստիճանը Մաշվածության աստիճանը (%) 45 Եզրակացությունը շենքի (կառուցվածքի) վերաբերյալ.

2
20
1

1) շենքը կարող է շահագործվել
2) շենքի շահագործումը հնարավոր է դրա նշանակության փոփոխումից հետո
3) պահանջվում է մասնակի ուժեղացում
4) պահանջվում է լրիվ ուժեղացում
5) շենքը ենթակա է քանդման
Հետազննությունը կատարեցին
1. _______________________________
2.________________________________
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Հավելված 1.2 Շենքի էներգետիկ անձնագրի տիպային ձևը
Շենքի էներգետիկ անձնագիր
(պարտադիր)

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն
Անձնագրի լրացման ամսաթիվը
Շենքի հասցեն
Շենքի նախագծի մշակողը
Շենքի նախագծի մշակողի հասցեն և հեռախոսը
Շենքի նախագծի ծածկագիրը
Շենքի նշանակությունը, սերիան
Հարկերի և սեկցիաների թիվը
Բնակարանների թիվը
Բնակիչների կամ աշխատակիցների հաշվարկային թիվը
Շենքի տեղակայումը շինհրապարակում
Կոնստրուկտիվ լուծումը
2. Հաշվարկային պայմանները
Հ/Հ

Հաշվարկային բնութագրերի
անվանումը

1

Դրսի օդի հաշվարկային
ջերմաստիճանը

2

Ջեռուցման ժամանակաշրջանի
դրսի օդի միջին ջերմաստիճանը

3

Ջեռուցման ժամանակաշրջանի
տևողությունը

4

Ջեռուցման ժամանակաշրջանի
աստիճան-օրերը

5

Ներսի օդի հաշվարկային

Բնութագրի
պայմանական

Չափման

Չափման

միավորը

միավորը

tդ

o

C

tջեռ

o

C

zջեռ
Dd
tն

օր/տարի
C•օր/տարի

o

C

o

ջերմաստիճանը
6

Վերնահարկի հաշվարկային
ջերմաստիճանը

7

Տեխնիկական նկուղի
հաշվարկային ջերմաստիճանը

Tձեղն
tնկուղ

C

o

C

o
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3. Երկրաչափական ցուցանիշները
Հ/Հ

Ցուցանիշի անվանումը

Ցուցանիշի

Չափման Ցուցանիշի

պայմանական միավորը
նշագիրը

նախագծային
արժեքը

8

Շենքի հարկերի մակերեսների
գումարը

Aջեռ

մ

2

9

Բնակելի սենքերի մակերեսը

Aբնակ

մ2

10

Հաշվարկային մակերեսը

մ2

11
12

(հասարակական շենքերում)
Ջեռուցվող ծավալը
Շենքի ապակեպատման գործակիցը

Aհաշվ
Vջեռ
f

մ3

13

Շենքի կոմպակտության ցուցանիշը

Kկոմպ

մ-1

14

Շենքի արտաքին պատող
կոնստրուկցիաների ընդհանուր

Aդ

մակ

մ2

մակերեսը, այդ թվում'
- ճակատամասը

Aճակատ

մ2

- պատերը (ըստ կոնստրուկցիայի

Aպատ1

մ2

տեսակի)
–երկաթբետոնե սյուներ և հեծաններ

Aպատ2

մ2

-ջերմամեկուսացված պատեր

Aպատ3

- պատուհանների և պատշգամբների

Aպատուհան1

մ2

Aպատուհան2
AպատուհանՅ
Aպատուհան4

մ2
մ2
մ2

- արտաքին անցումների

Aդուռ1

մ2

պատշգամբների դռներ
- մուտքի դռներ/ դարպասներ
- համատեղված ծածկեր

Aդուռ2
Aծածկ

մ2
մ2

Aձեղն.

դռներ
- վիտրաժներ
- երդիկներ
- վերելակաաստիճանավանդակային
հանգույցի պատուհաններ

- ձեղնահարկային ծածկեր
- տաք ձեղնահարկային ծածկեր

Aտաքձեղն.

մ2
մ2

- տեխնիկական ներքնահարկ

Aհատակ1

մ2

-անցումների վրայի կամ էրկերների

Aհատակ2

մ2

Aհատակ3

մ2

տակի ծածկեր
-գետնի մեջ գտնվող պատերի և գրունտի
վրայի հատակներ
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4.
Հ/Հ

15

Ջերմատեխնիկական ցուցանիշները
Ցուցանիշի անվանումը

Ցուցա-

Չափման

Ցուցա-

Ցուցա-

նիշի

միավորը

նիշի

նիշի

պայմա-

պահանջ-

նախա-

նական

վող

գծային

նշագիրը

արժեքը

արժեքը

Արտաքին պատող
կոնստրուկցիաների
ջերմափոխանցման բերված
դիմադրությունները, այդ թվում'

Rբերվ.պ.կ.

- երկաթբետոնե սյուներ և
հեծաններ

Rբերվ. պատ1

- ջերմամեկուսացված պատեր

Rբերվ. պատ2

- պատուհաններ և պատշգամբների
դռներ
- վիտրաժներ

Rբերվ.
պատուհան1

Rբերվ.
պատուհան2

- երդիկներ

Rբերվ.
պատուհան3

մ2 ·°C/Վտ

մ2 ·°C/Վտ
մ2 ·°C/Վտ
մ2 ·°C/Վտ
մ2 ·°C/Վտ

- վերելակաաստիճանավանդակային հանգույցի պատուհաններ
- արտաքին անցումների
պատշգամբների դռներ
- մուտքի դռներ/դարպասներ

Rբերվ. դուռ2

մ2 ·°C/Վտ

- համատեղված ծածկեր

Rբերվ. ծածկ

մ2 ·°C/Վտ

- ձեղնահարկային ծածկեր

Rբերվ. ձեղե.

մ2 ·°C/Վտ

- տաք ձեղնահարկային ծածկեր

Rբերվ. տ. ձեղն.

մ2 ·°C/Վտ

- տեխնիկական ներքնահարկի կամ
չջեռուցվող ներքնահարկերի
ծածկեր
-անցումների վրայի կամ

Rբերվ. հատակ1

մ2 ·°C/Վտ

Rբերվ. հատակ2

մ2 ·°C/Վտ

Rբերվ. հատակ3

մ2 ·°C/Վտ

Rբերվ.
պատուհան4

Rբերվ. դուռ1

մ2 ·°C/Վտ
մ2 ·°C/Վտ

էրկերների տակի ծածկեր
-գետնի մեջ գտնվող պատերի և
գրունտի վրայի հատակներ
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5. Օժանդակ ցուցանիշները
Հ/Հ

Ցուցանիշի
անվանումը

Ցուցանիշի
պայմանա-

Չափման

Ցուցանիշի

միավորը

պահանջվող

կան

արժեքը

Ցուցանիշի
նախագծային
արժեքը

նշագիրը
16

Շենքի
ջերմափոխանցման
ընդհանուր գործակիցը

Kընդ

Վտ/(մ2 ·օC)

Ջեռուցման
ժամանակաշրջանի
օդափոխման
բազմապատիկը շենքի
օդափոխման
տեսակարար
նորմավորված
պայմաններում

Non

ժ-1

Տեսակարար
կենցաղային
ջերմանջատումները
շենքում

գկենց

Վտ/մ2

19

Նախագծվող շենքի
ջերմային էներգիայի
սակագինը

Cջերմ

դր./կՎտ.ժ

20

Ջեռուցող սարքի և
ջերմային ցանցին
դրանց միացումների
տեսակարար արժեքը

Cջեռ

Էներգետիկ միավորի
խնայման տեսակարար
շահույթը

Wշահ

17

18

21

դր./(կՎտ.ժ/
տարի)

դր./(կՎտ.ժ/
տարի)
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6. Տեսակարար ցուցանիշները
Հ/Հ

Ցուցանիշի անվանումը

Ցուցանիշի

Չափման

պայմանական

միավորը

նշագիրը
22

Շենքի ջերմային

Ցուցանիշի

պահանջվող նախագծային
արժեքը

kընդ

Վտ/(մ3•°C

kօդ

Վտ/(մ3•оС)

kկենց

Վտ/(մ3•оС)

kճառ.

Վտ/(մ3•оС)

Ցուցանիշի
արժեքը

պաշտպանության
23

տեսակարար բնութագիրը
Շենքի օդափոխման
տեսակարար բնութագիրը

24

Շենքում կենցաղային
ջերմանջատումների

25

տեսակարար բնութագիրը
Արեգակնային
ճառագայթումից ջերմային
մուտքերի տեսակարար
բնութագիրը

7. Գործակիցները
Հ/Հ

Ցուցանիշի անվանումը

Ցուցանիշի

Ցուցանիշի

պայմանական պահանջվող
26

Ջեռուցման համակարգի ավտոմատ կառավարման

նշագիրը
ζ

արժեքը

արդյունավետության գործակիցը
27

ξ

Բնակելի շենքերի ջերմային սպառման նվազեցման
գործակիցը' բնակարաններում ջերմային

28

էներգիայի հաշվառքի դեպքում
Ռեկուպերատիվ ջերմափոխանակչի

K

արդ

արդյունավետության գործակիցը
29

Գործակից, որը հաշվի է առնում ջերմային

V

մուտքերի գերազանցումը շենքի ջերմային
30

կորուստների նկատմամբ
Ջեռուցման համակարգից լրացուցիչ ջերմային

βh

կորուստների հաշվառման գործակիցը
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8. Էներգաարդյունավետության համալիր ցուցանիշները
Հ/Հ

Ցուցանիշի անվանումը

31

Ջեռուցման
ժամանակաշրջանում
ջեռուցման և օդափոխման
համար ջերմային էներգիայի
հաշվարկային տեսակարար
բնութագիրը

32

33
34

Ցուցանիշի
պայմանական
նշագիրը

Չափման
միավորը

Ցուցանիշի
Ցուցանիշի
պահանջվող նախագծային
արժեքը
արժեքը

Վտ/(մ3·°C)
գhջեռ
Վտ/(մ3·°C)

Ջեռուցման
ժամանակաշրջանում
ջեռուցման և օդափոխման
համար ջերմային էներգիայի
նորմավորվող տեսակարար
բնութագիրը
Էներգաարդյունավետության
դասը
Շենքի նախագծի
համապատասխանությունը
ջերմային պաշտպանության
նորմատիվ պահանջներին

Վտ/(մ3·°C)
Գնջեռ
Վտ/(մ3·°C)

9. Շենքի էներգետիկ բեռնվածքը
Հ/Հ Ցուցանիշի անվանումը

35

36

Ջեռուցման
ժամանակաշրջանում
ջեռուցման և
օդափոխման համար
ջերմային էներգիայի
տեսակարար ծախսը
Ջեռուցման
ժամանակաշրջանում
ջեռուցման և
օդափոխման համար
ջերմային էներգիայի
ծախսը

Ցուցանիշի

Չափման

պայմանական

միավորը

նշագիրը

Ցուցանիշի

Ցուցանիշի

պահանջվող նախագծային
արժեքը

արժեքը

կՎտ.ժ/(մ3·տարի)
q
կՎտ.ժ/(մ2·տարի)

Qջեռ տարի

կՎտ.ժ/տարի
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37

Ջեռուցման
ժամանակաշրջանում
ջերմային էներգիայի
գումարային ծախսը

Qջեռ տարի

կՎտ.ժ/տարի
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Հավելված 1.3 Բազմաբնակարան շենքի անձնագրի օրինակելի ձևի նախագիծ

Շենքի լուսանկարը

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ

Շենքի

հասցեն՝

______________________________________________________________________________________________
(մարզ, համայնք, բնակավայր, փոստային բաժանմունքի դասիչը, թաղամասը, փողոցը, շենքի
համարը)

Պատվիրատու
________________________________________________________________________________________________________
(կառուցապատող, բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմին, պետական կառավարման մարմին,
տեղական
ինքնակառավարման մարմին, այլ կազմակերպության անվանումը)

1. Ընդհանուր տեղեկություն բազմաբնակարան շենքի վերաբերյալ
1.1

Կառուցման տարեթիվը

1.2

Կառուցապատող ընկերության անվանումը

1.3

Շահագործման հանձնման տարեթիվը

1.4

Նախագծի տիպը (անհատական, տիպարային` սերիա)

1.5

Նախագիծը մշակած կազմակերպությունը

1.6

Շենքի տեղակայման տարածագնահատման գոտին

1.7

Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը
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1.8
1.8.1

Հողամասի ընդհանուր մակերեսը (քմ), որից`
շենքի սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասի (այդ
թվում` շենքի տակ գտնվող) ընդհանուր մակերեսը (քմ)

1.9

Շենքի կադաստրային ծածկագիրը

1.10

Վերգետնյա հարկերի թիվը/բարձրությունը (մ)

1.11

Ստորգետնյա հարկերի թիվը/բարձրությունը (մ)

1.12

Մուտքերի թիվը

1.13

Շինարարական ծավալը (խմ), այդ թվում`

1.13.1

0.00 նիշից ցածր

1.13.2

0.00 նիշից բարձր

1.14

Շենքի կառուցապատման մակերեսը (քմ)

1.15

Շենքի ընդհանուր մակերեսը (քմ), այդ թվում`

1.15.1

0.00 նիշից ցածր

1.15.2

0.00 նիշից բարձր

1.16

Կոնստրուկտիվ լուծումը (քարի կամ աղյուսի շարվածքից
կրող

պատերով,

խոշորա-բլոկային,

խոշորապանելային,

կարկասային, կարկասապանելային, ծածկերի բարձրացման
եղանակով կառուցված, փայտե շենքեր)
1.17

Շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը (%)

1.18

Շենքի վնասվածության աստիճանը

1.19

Շենքի տեխնիկական վիճակի ընդհանուր գնահատականը
(լավ, բավարար, անբավարար, վթարային)

1.20

Շենքի Էներգաարդյունավետության դասը (A++, A+, A, B+,
B, C+, C, C-, D, E)

1.21

Շենքը հանդիսանում է պատմամշակութային հուշարձան
(այո/ոչ)

1.21.1

Եթե այո, ապա նշել տիպը

1.22

Շենքի կառավարման ձևը (համատիրություն,
լիազորագրային, հավատարմագրային, համայնքի
ղեկավարի կողմից կառավարում)

1.24

Այլ տեղեկություն

2. Տեղեկություն շենքի շինությունների վերաբերյալ
Չափման

հ/հ

Ցուցանիշի անվանումը

2.1

Բնակելի նշանակության շինություններ (բնակարաններ)

2.1.1

Ընդհանուր թիվը և մակերեսը, այդ թվում ըստ

միավորը

Ցուցանիշը

միավոր/քմ

սեփականության իրավունքի սուբյեկտների.
2.1.1.1

ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց

միավոր/քմ
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սեփականություն
2.1.1.2

պետական սեփականություն

միավոր/քմ

2.1.1.3

համայնքային սեփականություն

միավոր/քմ

2.2

Ոչ բնակելի նշանակության շինություններ, բացառությամբ ընդհանուր
բաժնային սեփականություն հանդիսացող շինությունների

2.2.1

Ընդհանուր թիվը և մակերեսը, այդ թվում ըստ

միավոր/քմ

սեփականության իրավունքի սուբյեկտների և
գործառնական նշանակության
2.2.1.1

ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց

միավոր/քմ

սեփականություն
2.2.1.2

պետական սեփականություն

միավոր/քմ

2.2.1.3

համայնքային սեփականություն

միավոր/քմ

2.2.2

Ստորգետնյա ավտոկայանատեղերի ընդհանուր
մակերեսը, ավտոտրանսպորտային միջոցների

քմ/միավոր

կայանման տեղերի թիվը
2.3

Ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող ոչ բնակելի
շինություններ

2.3.1

ընդհանուր մակերեսը, այդ թվում`

քմ

2.3.1.1

նկուղ` բարձրությունը, մակերեսը

մ/քմ

2.3.1.2

տեխնիկական հարկ` բարձրությունը, մակերեսը

մ/քմ

2.3.1.3

ձեղնահարկ` բարձրությունը, մակերեսը

մ/քմ

2.3.1.4

մանսարդային հարկ` բարձրությունը, մակերեսը

մ/քմ

2.3.1.5

սանդղավանդակ` թիվը, դասավորվածությունը,

միավոր/-

մակերեսը

/քմ

3. Տեղեկություն շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող հիմնական
կառուցվածքային տարրերի բնութագրերի վերաբերյալ
հ/հ

Չափման

Ցուցանիշի անվանումը

միավորը

Ծավալահատակագծային
3.1

Ցուցանիշը

լուծումները

(ուղղանկյունաձև, Ã-ա ձև, Ï-ա ձև, T-ա ձև, H-ա ձև,
կլոր, բարդ եզրագիծ ունեցող),

(մ)

եզրաչափքերը
3.2
3.3

Շենքի բաժանումը հատվածամասերի հակասեյսմիկ
կարաններով (այո/ոչ)
Տեղակայման

տարածքի

սեյսմիկ

-

ազդեցության

ընդունված մակարդակը
3.3.1

ըստ նախագծի (բալ, գոտի` արագացում g-ի մասերով)

3.3.2

ըստ

գործող

նորմերի

(գոտի`

արագացում

g-ի
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մասերով)
3.4

Շենքի

սեյսմակայունության

գնահատականը

համաձայն գործող նորմերի (սեյսմակայուն է, չի
բավարարում սեյսմակայուն շինարարության նորմերի
պահանջներին` վնասվածության, տեղանքի սպասվող
սեյսմիկ ազդեցության կամ նորմերի պահանջների
փոփոխման պատճառով)
3.5

Շենքի

հետագա

օգտագործման

վերաբերյալ

առաջարկություններ (շենքը կարող է շահագործվել,
պահանջվում է մասնակի ուժեղացում, պահանջվում է
լրիվ ուժեղացում, շենքը ենթակա է քանդման)
3.6

Հիմքեր

3.6.1

նյութը (խամքարաբետոնե, բետոնե, երկաթբետոնե,

-

այլ)
3.6.2 տիպը

(ժապավենային,

սալային,

առանձին

-

կանգնած,այլ)
3.6.

հիմքի ներբանի տեղադրման խորությունը

մ

սալվածքի առկայությունը, մակերեսը

քմ

3
3.6.
4
3.7

Շենքը պատող կոնստրուկցիան

3.7.1

կոնստրուկտիվ

լուծումը

(քարե

շարվածքով,

-

հավաքովի, միաձույլ ե/բ, այլ)
3.7.2

ջերմամեկուսացման

առկայությունը,

նյութը,

հաստությունը
3.8

Ծածկեր

3.8.1

միջնահարկային

-/սմ
ծածկի

և

վերնածածկի

-

կոնստրուկցիան (հավաքովի ե/բ սալ, միաձույլ ե/բ
սալ, փայտե կոնստրուկցիա, այլ)
3.9

Պատշգամբներ

3.9.1

տիպը

(բարձակային,

կցակառույց),

թիվը,

քմ

կոնստրուկցիան
3.10

Սեյսմամեկուսացման համակարգ

3.10.

սեյսմամեկուսացման

1

հենարաններ (ՍՇՌՄՀ)` տեղադրման տարեթիվը

3.10.

հենարանների (ՍՇՌՄՀ) թիվը, նյութը

շերտավոր

ռետինամետաղե
-

2
3.11

Տանիք

3.11.

տանիքի ձևը (հարթ, լանջավոր, այլ)

-

1
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3.11.

տանիքի կոնստրուկտիվ լուծումը

-

2
3.11.

տանիքածածկի

նյութը

(փաթթոցային,

-

3

ասբոշիֆերային, թիթեղյա), գույնը

3.11.

վերնածածկի ջերմամեկուսիչ շերտի առկայությունը,

-

4

նյութի տեսակը, հաստությունը

3.11.

տանիքի

5

արտաքին ջրահեռացում՝ ազատ, կազմակերպված)

ջրահեռացումը

(ներքին

ջրահեռացում,

-

4. Տեղեկություն շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող հիմնական
ինժեներական համակարգերի վերաբերյալ
4.1

Ներշենքային սառը ջրամատակարարման համակարգ

4.1.1

համակարգի տիպը (փակուղային, օղակային)

4.1.2

կանգնակների խողովակներ

4.1.2.1

խողովակների երկարությունը/քանակը

գմ/միա
վոր

4.1.2.2

խողովակների տրամագիծը

մմ

4.1.3

կանգնակների խողովակների նյութը (ծանր խտության
պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից, պոլիվինիլքլորիդից,
պոլիբուտիլենից, մետաղապոլիմերից, ապակեպլաստից
և այլ պլաստմասսե նյութերից, չուգունե, պղնձե, բրոնզե
և արույրե, ներսից և դրսից հակաքայքայիչ
պատվածքով պողպատե խողովակներ)

-

4.1.4

ֆիզիկական մաշվածությունը

%

4.1.5

պոմպային կայանքների առկայությունը, հզորությունը

այո/ոչ
լիտր/վ

4.1.6

ներանցումների թիվը

4.1.7

կցվածքային

միավոր
միացումներին

մոտեցման

հնարավորությունը

այո/ոչ

4.2

Ներշենքային ջրահեռացման (կոյուղու) համակարգ

4.2.1

կանգնակների

խողովակների

երկարությունը,

տրամագիծը
4.2.2

գծմ/մմ

կանգնակների խողովակների նյութը (ծանր խտության
պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից, պոլիվինիլքլորիդից,
պոլիբուտիլենից, մետաղապոլիմերից, ապակեպլաստից
և այլ պլաստմասսե նյութերից, պղնձե, բրոնզե և
արույրե, ներսից և դրսից հակաքայքայիչ պատվածքով
պողպատե խողովակներ)

4.2.3

ֆիզիկական մաշվածությունը

4.2.4

կցվածքային

միացումներին

%
մոտեցման

այո/ոչ
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հնարավորությունը
4.3

Ներշենքային տաք ջրամատակարարման համակարգ

4.3.1

համակարգի

տիպը

(կենտրոնական

տաք

ջրամատակարարում, տեղական ջրատաքացուցիչներ,
այլ)
4.3.2

կանգնակների

խողովակների

երկարությունը, գծմ/մմ

տրամագիծը
4.3.3

կանգնակների խողովակների նյութը (ծանր խտության
պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից, պոլիվինիլքլորիդից,
պոլիբուտիլենից, մետաղապոլիմերից, ապակեպլաստից
և այլ պլաստմասսե նյութերից, պղնձե, բրոնզե և
արույրե, ներսից և դրսից հակաքայքայիչ պատվածքով
պողպատե խողովակներ)

4.3.4

Ֆիզիկական մաշվածությունը

%

4.3.5

ջերմային ցանցի ջերմամեկուսացումը, նյութի տեսակը,
հաստությունը

4.3.6

կցվածքային

միացումներին

մոտեցման

հնարավորությունը
4.3.7

պոմպային

կայանքների

առկայությունը,

թիվը,

հզորությունը

այո/ոչ
այո/ոչ
խմ/ժ

4.4

Ներշենքային ջերմամատակարարման համակարգ

4.4.1

համակարգի

տիպը

(կենտրոնական

տաք

ջրամատակարարում, տեղական ջրատաքացուցիչներ,

գծմ/մմ

այլ)
4.4.2

կանգնակների

խողովակների

երկարությունը,

տրամագիծը
4.4.3

կանգնակների խողովակների նյութը (ծանր խտության
պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից, պոլիվինիլքլորիդից,
պոլիբուտիլենից, մետաղապոլիմերից, ապակեպլաստից
և այլ պլաստմասսե նյութերից, պղնձե, բրոնզե և

%

արույրե, ներսից և դրսից հակաքայքայիչ պատվածքով
պողպատե խողովակներ)
4.4.4

Ֆիզիկական մաշվածությունը

-

4.4.5

ջերմային ցանցի ջերմամեկուսացումը, նյութի տեսակը,
հաստությունը

4.4.6

կցվածքային

միացումներին

մոտեցման

հնարավորությունը

այո/ոչ
այո/ոչ
խմ/ժ

4.5

Ներշենքային էլեկտրամատակարարման համակարգ

4.5.1

բաշխիչ վահանների թիվը

4.5.2

հաշվիչների թիվը, այդ թվում ըստ բնակելի և ոչ միավոր

միավոր

բնակելի շինությունների, ընդհանուր գույքի
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4.5.3

ֆիզիկական մաշվածությունը

%

4.6

Ներշենքային գազամատակարարման համակարգ

4.6.1

կենտրոնացված համակարգի առկայությունը

4.6.2

կանգնակների

խողովակների

երկարությունը,

գծմ/մմ

տրամագիծը
4.6.3

ֆիզիկական մաշվածությունը

%

4.7

Վերելակներ

4.7.1

վերելակների ընդհանուր թիվը, այդ թվում`

4.7.1.1

բեռնատար

վերելակների

թիվը,

միավոր
տեղադրման

տարեթիվը, հզորությունը
4.7.1.2

մարդատար

միավոր
կվտ

վերելակների

թիվը,

տեղադրման

տարեթիվը, հզորությունը

միավոր
կվտ

4.7.2

վերելակների բեռնունակությունը՝

4.7.2.1

բեռնամարդատար

կգ

4.7.2.2 մարդատար

Մարդ/
կգ

4.7.3

շահագործման համար պիտանի վերելակների թիվը,

միավոր

այդ թվում`
4.7.3.1

բեռնամարդատար

միավոր

4.7.3.

մարդատար

միավոր

2
4.7.4

վերելակների

տեխնիկական

վիճակը

ըստ

այո/ոչ

եզրակացության

Այո/ոչ

եզրակացության
4.7.4.1

եթե այո, գնահատականը 5 բալանոց սանդղակով

4.7.5

Տեխնիկական

վիճակի

մասին

առկայություն
4.8

Օդափոխության և օդի լավորակման համակարգեր

4.8.1

օդափոխության համակարգի տիպը (արհեստական
մղումով,

բնական

մղումով

արտածման,

համափոխանակային արտածման, այլ)
4.8.2

օդափոխության

համակարգի

խողովակաշարերի

ջերմամեկուսացման առկայությունը
4.8.3

օդի

լավորակման

համակարգի

այո/ոչ
տիպը

(օդորակիչ,

այո/ոչ

ջերմային պոմպ, այլ)
4.8.4

ծխահեռացման համակարգի առկայություն, այդ թվում

4.8.4.1

բազմահարկ շենքում

այո/ոչ

4.8.4.

ատորգետնյա ավտոկայանատեղիներում

այո/ոչ

2
4.9

Լուսավորություն

4.9.1

ընդհանուր օգտագործման տարածքների լուսավորման
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համակարգի

տեսակը

(շարժման

տվիչով, -

մեխանիկական, լուսային, այլ)
4.9.2

ընդհանուր օգտագործման տարածքների

-

լուսատուների/լամպերի թիվը` ըստ տեսակի և
հզորության
4.9.3

ճակատային

լուսատուների

թիվը,

տեսակը, -

հզորությունը
4.10

Կապ

4.10.1

ալեհավաքի առկայություն

4.11

Անվտանգության և տեսահսկման համակարգ

4.11.1

անվտանգության համակարգի տիպը (տեսահսկման

այո/ոչ

խցիկ, դոմոֆոն, պահակախցիկ, այլ)
4.12

Հրդեհի ազդանշման և հրդեհաշիջման համակարգ

4.12.1

հրդեհի ազդանշման համակարգի առկայությունը տիպը
(ձայնային, լուսային, այլ)

4.12.2

հրդեհաշիջման համակարգի առկայությունը, տիպը

4.12.3

շենքից մարդկանց տարհանման պլանի առկայություն

4.13

Շենքի աղբահեռացման համակարգ

4.13.1

համակարգի տիպը (աղբամուղների միջոցով, այլ)

4.13.2

աղբամուղների թիվը

4.13.3

աղբամուղների ձեղնահարկային դռնակների և հորանների ստուգիչ անցքերի կափարիչների առկայությունը

4.13.4

աղբամուղների բեռնավորող փականների կափարիչների ապահովվածությունը ռետինե միջադիրներով

4.13.5

այո/ոչ
այո/ոչ

այո/ոչ
այո/ոչ

աղբախցերի դռների առկա վիճակի նկարագրությունը
(ամուր փակվում են, սողնակ ունեն, նրանց ստորին

այո/ոչ

մասը և շեմքերը` թիթեղով պատված են, հատակների
անցքերը և բացվածքները ամրակցված են)
4.14

Այլ տեղեկություն

Կատարող __________________________________________________________
(կազմակերպության

անվանումը,

կատարողի

անուն,

ազգանուն,

ստորագրությունը, կոնտակտային տվյալները)
«___» «_____________» 20....թ.
(կազմման ամսաթիվը)
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ՆԵՐԴԻՐՆԵՐ
հ/հ
Ներդիր 1
Ներդիր 2

Տեղեկատվության

Ներդիրի վերնագիրը

աղբյուրը

Շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ
եզրակացություն
Ինժեներաերկրաբանական հետազննության
նյութեր

Ներդիր 3

Շենքի էներգետիկ անձնագիր

Ներդիր 4

Շենքի աղբահանության համակարգի
Սեյսմամեկուսացման համակարգի տեխնիկական
վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն

Ներդիր 6

հետազոտություն
հետազոտություն

նկարագրություն
Ներդիր 5

Ակնադիտական
և գործիքային
ստուգում

համատիրություն
հետազոտություն

Շենքի հրդեհային անվտանգության վերաբերյալ

ԱԻՆ

եզրակացություն

հետազոտություն

Շենքի վերելակների տեխնիկական վիճակի

ԱԻՆ

վերաբերյալ եզրակացություն

հետազոտություն

Ներդիր 8

Շենքի կառավարման տեղեկատվական թերթիկ

համատիրություն

Ներդիր 9

Շենքի բնակիչների մասին տեղեկատվական

Ներդիր 7

թերթիկ
Ներդիր 10

համատիրություն

Տեղեկություն տեղաշարժման դժվարություն
ունեցող անձանց համար մատչելիության

հետազոտություն

պայմանների վերաբերյալ
Ներդիր 11

Ճարտարապետաշինարարական նախագծային
փաստաթղթեր (շենքի գլխավոր հատակագիծ,
հարկերի հատակագծեր (այդ թվում` նկուղի,
տեխնիկական ընդհատակի, տեխնիկական հարկի
և ձեղնահարկի), ճակատային լուծումների
գրաֆիկական նկարագիր,

Հետազոտություն,

էլեկտրամատակարարման,

նախագիծ

ջերմամատակարարման, օդափոխության և օդի
լավորակման, գազամատակարարման,
ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կոյուղու)
ներքին ցանցերի սխեմաներ, կապի և
ազդանշանման կազմակերպման սխեմաներ )
Ներդիր 12

Ընդհանուր

բաժնային

սեփականություն

ՀՀ կադաստրի

հանդիսացող գույքի նկատմամբ իրավունքները

կոմիտե,

հաստատող փաստաթղթերի պատճեններ

համատիրություն
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Հավելված 1.4 Հասարակական շենքի անձնագրի օրինակելի ձևի նախագիծ

Շենքի լուսանկարը

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ

Օբյեկտի

անվանումը

______________________________________________________
(իրավաբանական անվանումը)

Հասցեն՝ _________________________________________________________________
(մարզ, համայնք, բնակավայր, փոստային բաժանմունքի դասիչը, թաղամասը, փողոցը, շենքի
համարը)

Պատվիրատու
_______________________________________________________________
(կառուցապատող, պետական կառավարման մարմին, տեղական ինքնակառավարման մարմին, այլ
կազմակերպության անվանումը)

139

1. Ընդհանուր տեղեկություն հասարակական շենքի վերաբերյալ
1.1

Օբյեկտի գերատեսչական պատկանելիությունը
Նպատակային

1.2

նշանակությունը

(ՀՀ

կառավարության

29.06.2017թ. թիվ 757-Ն որոշման կետ 2 հավելվածի
համաձայն)

1.3
1.4

Սեփականության ձևը՝ ըստ սեփականության իրավունքի
սուբյեկտների
Օբյեկտի

տեղակայումը

(առանձին

կանգնած

շենք,

ներկառուցված, կցակառույց, …. Հարկ շենքում)

1.5

Կառուցման տարեթիվը

1.6

Կառուցապատող ընկերության անվանումը

1.7

Շահագործման հանձնման տարեթիվը

1.8

Նախագծի տիպը (անհատական, տիպարային` սերիա)

1.9

Նախագիծը մշակած կազմակերպությունը

1.10

Շենքի տեղակայման տարածագնահատման գոտին

1.11

Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը

1.12

Հողամասի ընդհանուր մակերեսը (քմ), որից`

1.12.1
1.13

շենքի սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասի (այդ
թվում` շենքի տակ գտնվող) ընդհանուր մակերեսը (քմ)
Շենքի կադաստրային ծածկագիրը
Օբյեկտի

հզորությունը

(տարողունակությունը,

թողունակությունը)
1.14

Շենքի Էներգաարդյունավետության դասը (A++, A+, A, B+,
B, C+, C, C-, D, E)

1.15

Շենքը հանդիսանում է պատմամշակութային հուշարձան
(այո/ոչ)

1.15.1

Եթե այո, ապա նշել տիպը

1.16

Շինարարական ծավալը (խմ), այդ թվում`

1.16.1

0.00 նիշից ցածր

1.16.2

0.00 նիշից բարձր

1.17

Շենքի կառուցապատման մակերեսը (քմ)

1.18

Շենքի ընդհանուր մակերեսը (քմ), այդ թվում`

1.18.1

0.00 նիշից ցածր

1.18.2

0.00 նիշից բարձր

1.19

Կոնստրուկտիվ լուծումը (քարի կամ աղյուսի շարվածքից
կրող

պատերով,

խոշորա-բլոկային,

խոշորապանելային,

կարկասային, կարկասապանելային, ծածկերի բարձրացման
եղանակով կառուցված, փայտե շենքեր)
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1.20

Շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը (%)

1.21

Շենքի վնասվածության աստիճանը

1.22

Շենքի տեխնիկական վիճակի ընդհանուր գնահատականը
(լավ, բավարար, անբավարար, վթարային)

1.23

Շենքի

կառավարման

գործունեություն

իրականացնող

կազմակերպության անվանումը
1.24

Ըստ

նախագծի

միավոր

մակերեսի

համար

էլեկտրաէներգիայի, ջրի, գազի ծախսը (էլեկտրաէներգիա,
կվտ.ժամ; ջուր, լ/օր; բնական գազ, հազ. խմ)
1.25

Այլ տեղեկություն

2. Տեղեկություն օբյեկտի սենքերի և սպասարկման համար նախատեսված
առանձին կանգնած օժանդակ շինությունների վերաբերյալ
Չափման

հ/հ

Ցուցանիշի անվանումը

2.1

Օբյեկտի սենքեր

2.1.1

Ընդհանուր թիվը, այդ թվում ըստ գործառնական

միավորը

Ցուցանիշը

միավոր

նշանակության
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.n
2.1.2

Ընդհանուր մակերեսը

քմ

2.1.3

Օբյեկտի սպասարկման համար նախատեսված
շինություններ

2.1.3.1

Ընդհանուր թիվը, այդ թվում ըստ գործառական

միավոր

նշանակության
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.n
2.1.3.2

Ընդհանուր մակերեսը,

2.1.4

Այլ տեղեկություն

քմ

3. Տեղեկություն շենքի հիմնական կառուցվածքային տարրերի բնութագրերի
վերաբերյալ
հ/հ

Ծավալահատակագծային
3.1

Չափման

Ցուցանիշի անվանումը

միավորը
լուծումները

(ուղղանկյունաձև, Ã-ա ձև, Ï-ա ձև, T-ա ձև, H-ա ձև,
կլոր, բարդ եզրագիծ ունեցող),

Ցուցանիշը

(մ)
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եզրաչափքերը
3.2
3.3

Շենքի բաժանումը հատվածամասերի հակասեյսմիկ
կարաններով (այո/ոչ)

-

Տեղակայման տարածքի սեյսմիկ ազդեցության
ընդունված մակարդակը

3.3.1

ըստ նախագծի (բալ, գոտի` արագացում g-ի մասերով)

3.3.2

ըստ գործող նորմերի (գոտի` արագացում g-ի
մասերով)

3.4

Շենքի սեյսմակայունության գնահատականը
համաձայն գործող նորմերի (սեյսմակայուն է, չի
բավարարում սեյսմակայուն շինարարության նորմերի
պահանջներին` վնասվածության, տեղանքի սպասվող
սեյսմիկ ազդեցության կամ նորմերի պահանջների
փոփոխման պատճառով)

3.5

Շենքի հետագա օգտագործման վերաբերյալ
առաջարկություններ (շենքը կարող է շահագործվել,
պահանջվում է մասնակի ուժեղացում, պահանջվում է
լրիվ ուժեղացում, շենքը ենթակա է քանդման)

3.6

Հիմքեր

3.6.1

նյութը (խամքարաբետոնե, բետոնե, երկաթբետոնե,

-

այլ)
3.6.2

տիպը (ժապավենային, սալային, առանձին

-

կանգնած,այլ)
3.6.3

հիմքի ներբանի տեղադրման խորությունը

մ

3.6.4

սալվածքի առկայությունը, մակերեսը

քմ

3.7

Շենքը պատող կոնստրուկցիան

3.7.1

կոնստրուկտիվ լուծումը (քարե շարվածքով,

-

հավաքովի, միաձույլ ե/բ, այլ)
3.7.2

ջերմամեկուսացման առկայությունը, նյութը,
հաստությունը

3.8

Ծածկեր

3.8.1

միջնահարկային ծածկի և վերնածածկի

-/սմ
-

կոնստրուկցիան (հավաքովի ե/բ սալ, միաձույլ ե/բ սալ,
փայտե կոնստրուկցիա, այլ)
3.9

Պատշգամբներ

3.9.1

տիպը (բարձակային, կցակառույց), թիվը,

քմ

կոնստրուկցիան
3.10

Սեյսմամեկուսացման համակարգ

3.10.1

սեյսմամեկուսացման շերտավոր ռետինամետաղե
հենարաններ (ՍՇՌՄՀ)` տեղադրման տարեթիվը
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3.10.2

հենարանների (ՍՇՌՄՀ) թիվը, նյութը

3.11

Տանիք

3.11.1

տանիքի ձևը (հարթ, լանջավոր, այլ)

-

3.11.2

տանիքի կոնստրուկտիվ լուծումը

-

3.11.3

տանիքածածկի նյութը (փաթթոցային,

-

ասբոշիֆերային, թիթեղյա), գույնը
3.11.4

վերնածածկի ջերմամեկուսիչ շերտի առկայությունը,

-

նյութի տեսակը, հաստությունը
3.11.5

տանիքի ջրահեռացումը (ներքին ջրահեռացում,

-

արտաքին ջրահեռացում՝ ազատ, կազմակերպված)

4. Տեղեկություն շենքի հիմնական ինժեներական համակարգերի վերաբերյալ
4.1

Ներշենքային սառը ջրամատակարարման համակարգ

4.1.1

համակարգի տիպը (փակուղային, օղակային)

4.1.2

կանգնակների խողովակներ

4.1.2.1

խողովակների երկարությունը/քանակը

4.1.2.2

խողովակների տրամագիծը

մմ

4.1.3

կանգնակների խողովակների նյութը (ծանր խտության

-

գմ/ միավոր

պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից, պոլիվինիլքլորիդից,
պոլիբուտիլենից, մետաղապոլիմերից,
ապակեպլաստից և այլ պլաստմասսե նյութերից,
չուգունե, պղնձե, բրոնզե և արույրե, ներսից և դրսից
հակաքայքայիչ պատվածքով պողպատե խողովակներ)
4.1.4

ֆիզիկական մաշվածությունը

4.1.5

պոմպային կայանքների առկայությունը, հզորությունը

4.1.6

ներանցումների թիվը

4.1.7

կցվածքային միացումներին մոտեցման
հնարավորությունը

4.2

Ներշենքային ջրահեռացման (կոյուղու) համակարգ

4.2.1

կանգնակների խողովակների երկարությունը,
տրամագիծը

4.2.2

%
այո/ոչ
լիտր/վ
միավոր

այո/ոչ

գծմ/մմ

կանգնակների խողովակների նյութը (ծանր խտության
պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից, պոլիվինիլքլորիդից,
պոլիբուտիլենից, մետաղապոլիմերից,
ապակեպլաստից և այլ պլաստմասսե նյութերից,
պղնձե, բրոնզե և արույրե, ներսից և դրսից
հակաքայքայիչ պատվածքով պողպատե խողովակներ)

4.2.3

ֆիզիկական մաշվածությունը

%
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4.2.4

կցվածքային միացումներին մոտեցման
հնարավորությունը

4.3

Ներշենքային տաք ջրամատակարարման համակարգ

4.3.1

համակարգի տիպը (կենտրոնական տաք

այո/ոչ

ջրամատակարարում, տեղական ջրատաքացուցիչներ,
այլ)
4.3.2

կանգնակների խողովակների երկարությունը,

գծմ/մմ

տրամագիծը
4.3.3

կանգնակների խողովակների նյութը (ծանր խտության
պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից, պոլիվինիլքլորիդից,
պոլիբուտիլենից, մետաղապոլիմերից,
ապակեպլաստից և այլ պլաստմասսե նյութերից,
պղնձե, բրոնզե և արույրե, ներսից և դրսից
հակաքայքայիչ պատվածքով պողպատե խողովակներ)

4.3.4

Ֆիզիկական մաշվածությունը

%

4.3.5

ջերմային ցանցի ջերմամեկուսացումը, նյութի

-

տեսակը, հաստությունը
4.3.6

կցվածքային միացումներին մոտեցման

այո/ոչ

հնարավորությունը
4.3.7

պոմպային կայանքների առկայությունը, թիվը,
հզորությունը

խմ/ժ

Ներշենքային ջերմամատակարարման համակարգ

4.4
4.4.1

այո/ոչ

համակարգի տիպը (կենտրոնական տաք

գծմ/մմ

ջրամատակարարում, տեղական ջրատաքացուցիչներ,
այլ)
4.4.2

կանգնակների խողովակների երկարությունը,
տրամագիծը

4.4.3

կանգնակների խողովակների նյութը (ծանր խտության

%

պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից, պոլիվինիլքլորիդից,
պոլիբուտիլենից, մետաղապոլիմերից,
ապակեպլաստից և այլ պլաստմասսե նյութերից,
պղնձե, բրոնզե և արույրե, ներսից և դրսից
հակաքայքայիչ պատվածքով պողպատե խողովակներ)
4.4.4

Ֆիզիկական մաշվածությունը

4.4.5

ջերմային ցանցի ջերմամեկուսացումը, նյութի

այո/ոչ

տեսակը, հաստությունը
4.4.6

կցվածքային միացումներին մոտեցման
հնարավորությունը

4.5

Ներշենքային էլեկտրամատակարարման համակարգ

4.5.1

բաշխիչ վահանների թիվը

այո/ոչ
խմ/ժ

միավոր
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4.5.2

միավոր

հաշվիչների թիվը, այդ թվում ըստ բնակելի և ոչ
բնակելի շինությունների, ընդհանուր գույքի

4.5.3

ֆիզիկական մաշվածությունը

4.6

Ներշենքային գազամատակարարման համակարգ

4.6.1

կենտրոնացված համակարգի առկայությունը

4.6.2

կանգնակների խողովակների երկարությունը,

%

գծմ/մմ

տրամագիծը

%

4.6.3

ֆիզիկական մաշվածությունը

4.7

Վերելակներ

4.7.1

վերելակների ընդհանուր թիվը, այդ թվում`

միավոր

4.7.1.1

բեռնատար վերելակների թիվը, տեղադրման

միավոր
կվտ

տարեթիվը, հզորությունը
4.7.1.2

միավոր

մարդատար վերելակների թիվը, տեղադրման

կվտ

տարեթիվը, հզորությունը
4.7.2

վերելակների բեռնունակությունը՝

4.7.2.1

բեռնամարդատար

4.7.2.2

մարդատար

4.7.3

շահագործման համար պիտանի վերելակների թիվը,

կգ
Մարդ/կգ
միավոր

այդ թվում`
4.7.3.1

բեռնամարդատար

միավոր

4.7.3.2

մարդատար

միավոր

4.7.4

վերելակների տեխնիկական վիճակը ըստ

այո/ոչ

եզրակացության
4.7.4.1

եթե այո, գնահատականը 5 բալանոց սանդղակով

4.7.5

Տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացության

Այո/ոչ

առկայություն
4.8

Օդափոխության և օդի լավորակման համակարգեր

4.8.1

օդափոխության համակարգի տիպը (արհեստական
մղումով, բնական մղումով արտածման,
համափոխանակային արտածման, այլ)

4.8.2

օդափոխության համակարգի խողովակաշարերի

այո/ոչ

ջերմամեկուսացման առկայությունը
4.8.3

այո/ոչ

օդի լավորակման համակարգի տիպը (օդորակիչ,
ջերմային պոմպ, այլ)

4.8.4

ծխահեռացման համակարգի առկայություն, այդ թվում

4.8.4.1

բազմահարկ շենքում

այո/ոչ

4.8.4.2

ստորգետնյա ավտոկայանատեղիներում

այո/ոչ

4.9

Լուսավորություն

4.9.1

ընդհանուր օգտագործման տարածքների
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լուսավորման համակարգի տեսակը (շարժման
տվիչով, մեխանիկական, լուսային, այլ)
4.9.2

ընդհանուր օգտագործման տարածքների

-

լուսատուների/լամպերի թիվը` ըստ տեսակի և
հզորության
4.9.3

ճակատային լուսատուների թիվը, տեսակը,

-

հզորությունը
4.10

Կապ

4.10.1

ալեհավաքի առկայություն

4.11

Անվտանգության և տեսահսկման համակարգ

4.11.1

անվտանգության համակարգի տիպը (տեսահսկման

այո/ոչ

խցիկ, դոմոֆոն, պահակախցիկ, այլ)
4.12

Հրդեհի ազդանշման և հրդեհաշիջման համակարգ

4.12.1

հրդեհի ազդանշման համակարգի առկայությունը
տիպը (ձայնային, լուսային, այլ)

4.12.2

հրդեհաշիջման համակարգի առկայությունը, տիպը

4.12.3

շենքից մարդկանց տարհանման պլանի առկայություն

4.13

Շենքի աղբահեռացման համակարգ

4.13.1

համակարգի տիպը (աղբամուղների միջոցով, այլ)

4.13.2

աղբամուղների թիվը

4.13.3

աղբամուղների ձեղնահարկային դռնակների և հորանների ստուգիչ անցքերի կափարիչների առկայությունը

4.13.4

աղբամուղների բեռնավորող փականների կափարիչների ապահովվածությունը ռետինե միջադիրներով

4.13.5

աղբախցերի դռների առկա վիճակի նկարագրությունը
(ամուր փակվում են, սողնակ ունեն, նրանց ստորին

այո/ոչ

այո/ոչ

այո/ոչ

այո/ոչ

այո/ոչ

մասը և շեմքերը` թիթեղով պատված են, հատակների
անցքերը և բացվածքները ամրակցված են)
4.14

Այլ տեղեկություն

Կատարող __________________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը, կատարողի անուն, ազգանուն, ստորագրությունը, կոնտակտային
տվյալները)

«___» «_____________» 20....թ.
(կազմման ամսաթիվը)
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ՆԵՐԴԻՐՆԵՐ

հ/հ
Ներդիր 1
Ներդիր 2

Ներդիրի վերնագիրը

աղբյուրը
Շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ

Ակնադիտական և

եզրակացություն

գործիքային ստուգում

Ինժեներաերկրաբանական հետազննության
նյութեր

Ներդիր 3

Շենքի էներգետիկ անձնագիր

Ներդիր 4

Շենքի աղբահանության համակարգի
նկարագրությունը

Ներդիր 5

Տեղեկատվության

հետազոտություն
հետազոտություն
կառավարող մարմին

Սեյսմամեկուսացման համակարգի
տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ

հետազոտություն

եզրակացություն
Ներդիր 6

Շենքի հրդեհային անվտանգության
վերաբերյալ եզրակացություն

Ներդիր 7

Շենքի վերելակների տեխնիկական վիճակի
վերաբերյալ եզրակացություն

Ներդիր 8

ԱԻՆ հետազոտություն
ԱԻՆ հետազոտություն

Տեղեկություն տեղաշարժման դժվարություն
ունեցող անձանց համար մատչելիության

հետազոտություն

պայմանների վերաբերյալ
Ներդիր 9

Ճարտարապետաշինարարական
նախագծային փաստաթղթեր

հետազոտություն, նախագիծ
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Հավելված 1.5 ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԻ
ԼՐԱՑՄԱՆ
Նախաբան
Բազմաբնակարան շենքի Միասնական անձնագրի լրացման ուղեցույցը (այսուհետ`
Ուղեցույց) մշակվել է «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված
ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակներում` որպես
«Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամի կողմից իրականացված «Հասարակական և
բազմաբնակարան շենքերի անձնագրերի օրինակելի ձևերի մշակում, և շենքերի
տեղեկատվական համակարգի ներդրման համակարգչային ծրագրի տեխնիկական
առաջադրանքի

կազմում»

նախագծի

առաջադրանքներից

մեկի

արդյունք:

Այն

նախատեսված է բազմաբնակարան շենքի (այսուհետ` շենքի) Միասնական անձնագրի
լրացման համար (Հավելված 1):
Ուղեցույցի կառուցվածքը ներառում է հետևյալ բաժինները.
• Ընդհանուր դրույթներ, լրացման հիմնական դժվարություններ:
• Շենքի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվության լրացում:
• Շենքի շինությունների վերաբերյալ տեղեկատվության լրացում:
• Շենքի

ընդհանուր

բաժնային

սեփականություն

հանդիսացող

հիմնական

կառուցվածքային տարրերի բնութագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության լրացում:
• Շենքի

ընդհանուր

բաժնային

սեփականություն

հանդիսացող

հիմնական

ինժեներական համակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվության լրացում:
• Ներդիրների լրացում:
Ուղեցույցը կարող է ծառայել որպես ուղղորդող գործիք բազմաբնակարան
շենքերի կառավարիչների, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքի նախագծողների
համար: Շենքերի և շինությունների անձնագրավորման աշխատանքները պետք է
կատարվեն ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով թույլտվություն ունեցող
անձանց կողմից։ Անձնագրերն անհրաժեշտ են բազմաբնակարան շենքի տեխնիկական
վիճակի հետագա դիտարկման համար։
Հավաքագրվող տվյալները պետք է լինեն հավաստի, ստույգ, համադրելի,
համեմատելի և հավաքագրված նույն ձևաչափով ու մեթոդաբանությամբ, որը պետք է
սահմանվի առնվազն ՀՀ կառավարության որոշմամբ և պարտադիր լինի այն բոլոր
սուբյեկտների համար, որոնք համարվել են տեղեկություն հավաքող, դասակարգող,
մշակող, ներկայացնող/տարածող, արխիվացնող, տեղեկատվական շտեմարան վարող,
վիճակագրական հաշվետվություններ ներկայացնող և այլն։
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Ընդհանուր դրույթներ, լրացման հիմնական խոչընդոտներ
Գոյություն ունեցող բազմաբնակարան շենքի Միասնական անձնագիրը լրացնելիս
հիմնական

խոչընդոտ

տեղեկատվության

է

հանդիսանում`

ձեռքբերման

շենքի

դժվարությունը։

վերաբերյալ

Նախագծի

առաջնային

բացակայությունը,

բազմաբնակարան շենքի վերաբերյալ անշարժ գույքի պետական ռեգիստրում կամ այլ
իրավասու

պետական

բացակայությունը

կառույցում

կամ

ստույգ

ձեռքբերման

և

հավաստի

անհնարինությունը

տեղեկատվության

էական

բացասական

ազդեցություն կարող են ունենալ բազմաբնակարան շենքերի անձնագրավորման
գործընթացի վրա։
Նախկինում կառուցված բազմաբնակարան շենքերը չունեն կադաստրային
ծածկագիր ո՛չ շենքի համար և ո՛չ էլ շենքով ամրակայված և շենքի սպասարկման
համար անհրաժեշտ հողամասի համար, քանի որ անշարժ գույքի կադաստրի
համակարգի ձևավորման պահին չեն գույքագրվել բազմաբնակարան շենքերը, որպես
մեկ ամբողջություն և չեն ստացել կադաստրային ծածկագիր։ Այդ պատճառով
հնարավոր չի կամ դժվար կլինի համապատասխան տվյալներ լրացնել շենքի
անձնագրի մեջ։
Միասնական

անձնագրում

ներառված

տեղեկատվության

զգալի

մասի

սկզբնաղբյուր է հանդիսանում շենքի ճարտարապետաշինարարական նախագծային
փաստաթղթերը: Շենքի վերաբերյալ հիմնական տեղեկությունը կարելի է ձեռք բերել
առաջնային տեղեկություն պարունակող փաստաթղթեր տիրապետողներից:

Դրանց

թվին

ոլորտի

կարող

պետական

են

դասվել

կառույցները,

փաստաթղթերը,

համայնքապետարանները,
որտեղ

արխիվացվում

նախագծային

համատիրությունները,
սահմանված կարգով

և

քաղաքաշինության

են

նախագծա-նախահաշվային

կառուցապատող

ընկերությունները,

անշարժ գույքի պետական ռեգիստրը, որտեղ օրենքով
արխիվացվում և պահպանվում են անշարժ գույքին առնչվող

բոլոր փաստաթղթերը, այդ թվում՝ կադաստրային քարտեզները, կադաստրային
գործում ներառված փաստաթղթերը, գրանցամատյանները և այլն:
Նախկինում կառուցված շենքերի նախագծերը հիմնականում պահպանված չեն,
և/կամ

շենքի

կառավարման

մարմինները

չունեն

այդ

նախագծերը

կամ

չեն

տիրապետում նախագծային փաստաթղթերի տվյալներին։ Օրինակ՝ Երևան քաղաքի
Նոր-Նորքի Ջրվեժ, Բանավան 42 բազմաբնակարան շենքի անձնագիր կազմելիս
«Հայնախագիծ»
փաստաթղթից։

ԲԲԸ-ն
Շենքի

օգտվել

է

ընկերության

կառավարման

սեփական

մարմինը՝

տիրապետության տակ չի ունեցել ո՛չ նախագիծ, ո՛չ
ինժեներական

ենթակառուցվածքների

արխիվում

Համատիրությունը,

առկա
իր

հատակագծեր և, ոչ էլ

(մեխանիկական,

էլեկտրական

և

սանիտարական սարքավորումների) սխեմաները։
Նորակառույց շենքերի դեպքում Միասնական անձնագրի լրացումը պետք է դառնա
պարտադիր պահանջ և նախագծային փաթեթի հետ միասին ներկայացվի անշարժ
գույքի պետական ռեգիստր գրանցման նպատակով, որից հետո ներառվի կադաստրային
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գործում որպես վերջինիս անբաժանելի մաս։ Հետագա բոլոր թարմացումները և
փոփոխությունները պետք է նույն կարգով գրանցվեն անշարժ գույքի պետական
ռեգիստրում և արտացոլվեն ինչպես անձնագրում, այնպես էլ շենքերի տեղեկատվական
միասնական համակարգում և հասանելի լինեն բոլոր այն անձանց համար, ովքեր
իրավունք ունեն ստանալ անձնագիր կամ դրանում ամփոփված տեղեկություն։
Շենքի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվության լրացում
Շենքի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվության զգալի մասը լրացվում է
նախագծերից վերցված տվյալների հիման վրա: Մասնավորապես՝ նախագծերից
վերցվում են հետևյալ տվյալները.
•

կառուցման տարեթիվը

•

նախագծի տիպը (անհատական, տիպարային` սերիա)

•

նախագիծը մշակած կազմակերպությունը

•

հողամասի ընդհանուր մակերեսը (քմ)

•

շենքի սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասի (այդ

թվում` շենքի տակ

գտնվող) ընդհանուր մակերեսը (քմ)
•

վերգետնյա հարկերի թիվը/բարձրությունը (մ)

•

ստորգետնյա հարկերի թիվը/բարձրությունը (մ)

•

մուտքերի թիվը

•

շինարարական ծավալը (խմ)

•

շենքի կառուցապատման մակերեսը (քմ)

•

շենքի ընդհանուր մակերեսը (քմ)

•

կոնստրուկտիվ լուծումը (քարի կամ աղյուսի շարվածքից կրող
խոշորաբլոկային,

խոշորապանելային,

կարկասային,

պատերով,

կարկասապանելային,

ծածկերի բարձրացման եղանակով կառուցված, փայտե շենքեր)
Շենքի

տեղակայման

տարածագնահատման

գոտին

որոշվում

է

շենքի

ՀՀ

կառավարության 2003 թ. ապրիլի 17-ի թիվ 470-Ն որոշման հիման վրա:
Շենքի և դրա տակ գտնվող հողամասի կադաստրային ծածկագրերը լրացվում են
շենքի համատիրության ղեկավարի կողմից` ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեից
վերցված տվյալների հիման վրա կամ կարող են անմիջականորեն ստացվել անշարժ
գույքի պետական ռեգիստրից վճարովի հիմունքներով, եթե անվճար տրամադրման
կարգ սահմանված չլինի այն անձանց համար, ովքեր օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով իրավունք են ունենալու իրականացնել շենքերի անձնագրավորում:
Մի շարք տվյալներ լրացնում է (տրամադրում է) համատիրության ղեկավարը`
պատվիրված և լիցենզավորված կազմակերպության կողմից իրականացված «Շենքի
տեխնիկական

վիճակի

վերաբերյալ

եզրակացության»

տվյալների

հիման

վրա:

Մասնավորապես.
•

շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը

•

շենքի վնասվածության աստիճանը
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•

շենքի տեխնիկական վիճակի ընդհանուր գնահատականը (լավ, բավարար,
անբավարար, վթարային):
Նման տեղեկություն կարող է լրացնել նաև անձնագիր կազմելու լիազորություն

ունեցող

անձը՝

հիմք

ընդունելով

«Շենքի

տեխնիկական

վիճակի

վերաբերյալ

եզրակացության» տվյալները։
Շենքի Էներգաարդյունավետության դասը (A++, A+, A, B+, B, C+, C, C-, D, E)
լրացվում է «Շենքի էներգետիկ անձնագրի» տվյալների հիման վրա, որը լրացվում է
սերտիֆիկացված անձի կողմից:
Շենքի պատկանելիությունը պատմամշակութային հուշարձանին որոշվում է ՀՀ
պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկի հիման վրա և լրացվում է
անձնագիր կազմելու լիազորություն ունեցող անձի կողմից:
Շենքի կառավարմանը վերաբերվող տեղեկությունը, մասնավորապես շենքի
կառավարման ձևը, լրացվում է համատիրության ղեկավարի կողմից:
Շենքի շինությունների վերաբերյալ տեղեկատվության լրացում
Շենքի

շինությունների

նշանակության

վերաբերյալ

շինությունների

տեղեկությունը

(բնակարանների),

ոչ

ներառում
բնակելի

է

բնակելի

նշանակության

շինությունների, ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող ոչ բնակելի
շինությունների մասին տեղեկությունը:
Բնակելի և ոչ բնակելի նշանակության շինությունների ընդհանուր թիվը և դրանց
մակերեսը քառակուսի մետրերով լրացվում են շենքի նախագծից վերցված տվյալների
հիման վրա կամ անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի կողմից տրված պաշտոնական
տեղեկատվության հիման վրա:
Բնակելի և ոչ բնակելի նշանակության շինությունների, ըստ

սեփականության

իրավունքի սուբյեկտների, բաշխման մասին տեղեկությունը լրացվում է ՀՀ անշարժ
գույքի պետական ռեգիստրի տվյալների հիման վրա:
Ստորգետնյա ավտոկայանատեղերի ընդհանուր մակերեսը քառակուսի մետրերով,
ինչպես նաև ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանման տեղերի թիվը լրացվում են
շենքի նախագծից վերցված տվյալների հիման վրա:
Ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող ոչ բնակելի շինությունների
(նկուղի, տեխնիկական հարկի, ձեղնահարկի, մանսարդային հարկի, սանդղավանդակի,
աստիճանահարթակների,

վերելակների/վերելակահորերի)

վերաբերյալ

տվյալները

(ընդհանուր մակերեսը քառակուսի մետրերով, բարձրությունը մետրերով, թիվը և այլն)
լրացվում են շենքի նախագծից վերցված տվյալների հիման վրա կամ ՀՀ անշարժ գույքի
պետական ռեգիստրի տվյալների հիման վրա, եթե առկա է օրենքով սահմանված
կարգով գրանցված այդպիսի տեղեկություն:
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Շենքի

ընդհանուր

բաժնային

սեփականություն

հանդիսացող

հիմնական

կառուցվածքային տարրերի բնութագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության լրացում
Շենքի ծավալահատակագծային լուծումները (ուղղանկյունաձև, Г-ա ձև, П-ա ձև, T-ա
ձև,

H-ա ձև, կլոր, բարդ եզրագիծ ունեցող),

հատվածամասերի

հակասեյսմիկ

կարաններով,

եզրաչափերը, շենքի բաժանումը
տեղակայման

տարածքի

սեյսմիկ

ազդեցության ընդունված մակարդակը, շենքի սեյսմակայունության գնահատականը
համաձայն գործող նորմերի լրացվում են ըստ նախագծում նշված տվյալների:
Շենքի

ընդհանուր

բաժնային

սեփականություն

հանդիսացող

հիմնական

կառուցվածքային տարրերի (հիմքերի, շենքը պատող կոնստրուկցիաների, ծածկերի,
պատշգամբների,

սեյսմամեկուսացման

համակարգի,

տանիքի)

բնութագրերի

վերաբերյալ տեղեկությունը լրացվում է նախագծից վերցված տվյալների հիման վրա կամ
ՀՀ անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի տվյալների հիման վրա, եթե առկա է օրենքով
սահմանված կարգով գրանցված այդպիսի տեղեկություն:
Շենքի հետագա օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունները լրացվում են
լիցենզավորված կազմակերպության կողմից իրականացված «Շենքի տեխնիկական
վիճակի վերաբերյալ եզրակացության» տվյալների հիման վրա:
Շենքի

ընդհանուր

բաժնային

սեփականություն

հանդիսացող

հիմնական

ինժեներական համակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվության լրացում
Շենքի

ընդհանուր

բաժնային

սեփականություն

հանդիսացող

հիմնական

ինժեներական համակարգերի վերաբերյալ տվյալների մեծամասնությունը լրացվում է
նախագծի տվյալների հիման վրա կամ ՀՀ անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի
տվյալների հիման վրա, եթե առկա է օրենքով սահմանված կարգով գրանցված այդպիսի
տեղեկություն:
Ներշենքային սառը և տաք ջրամատակարարման, ջրահեռացման (կոյուղու),
ջերմամատակարարման,
համակարգերի

էլեկտրամատակարարման,

գազամատակարարման

ֆիզիկական մաշվածության վերաբերյալ տվյալները

լրացվում

են

լիցենզավորված կազմակերպության կողմից իրականացված «Շենքի տեխնիկական
վիճակի վերաբերյալ եզրակացության» տվյալների հիման վրա:
Ներդիրների լրացում
«Ներդիր 1. Շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն»: Կազմվում է
լիցենզավորված կազմակերպության կողմից: Կազմման մոտավոր արժեքը կախված է
շենքի

տիպից:

Սույն

ուղեցույցին

կից

ներկայացված

են

փորձնական

ծրագրի

շրջանակներում 2 շենքերի անձնագրավորման խոշորացված արժեքները (Հավելված 4)։
«Ներդիր 2. Ինժեներաերկրաբանական հետազննության նյութեր»: Գոյություն ունեցող
կառույցների

համար

պետք

է

կատարել

նոր

ինժեներաերկրաբանական

հետազոտություններ, իսկ նորակառույցների համար` տվյալները վերցնել նախագծային
փաստաթղթերից։ Ինժեեներաերկրաբանական հետազոտությունները պետք է կատարել
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յուրաքանչյուր կառույցի համար առնվազն 3 հորատանցքով, որոնցից մեկը առնվազն 20մ
խորությամբ։

Հորատանցքերի

ընդհանուր

խորությունը

կկազմի

մոտ

40-50մ։

Հորատանցքի 1մ խորության արժեքը հետազոտության նյութերով կազմում է մոտ 45000
ՀՀ դրամ։
«Ներդիր 3. Շենքի էներգետիկ անձնագիր»: Լրացվում է սերտիֆիկացված անձի կողմից`
համատիրության կառավարման մարմնի պատվերով:
«Ներդիր

4.

Շենքի

աղբահանության

համակարգի

նկարագրությունը»:

Նման

եզրակացության կազմման փորձը հանրապետությունում բացակայում է: Ներդիրի
ձևաչափը պետք է մշակվի համաձայն 2009 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն ՀՀ
առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված Սանիտարական կանոնների
և

նորմերի

«Շենքի

աղբահանման

համակարգ»

բաժնի

պահանջներին

համապատասխան: Սույն ներդիրին կարող է փոխարինել պետական իրավասու կառույցի
հետ

բազմաբնակարան

շենքի

կառավարման

մարմնի

կնքած

պայմանագիրը

և

աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ակտը(օրինակ՝ դեռատիզացիայի
կամ դեզինսեկցիայի դեպքում)։
«Ներդիր 5. «Սեյսմամեկուսացման համակարգի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ
եզրակացություն»:

Այն

կազմվում

է

լիցենզավորված

կազմակերպության

կողմից`

համապատասխան գործիքային չափումների միջոցով։ Նման եզրակացության կազմման
արժեքը կախված է շենքի տիպից:
«Ներդիր 6. Շենքի հրդեհային անվտանգության վերաբերյալ եզրակացություն» և
«Ներդիր 7. Շենքի վերելակների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն»:
Այդ ներդիրների լրացումը պետք է իրականացվի ՀՀ արտակարգ իրավիճակների
նախարարության

(ԱԻՆ-ի)

կողմից

տրվող

եզրակացությունների

հիման

վրա`

համապատասխան հետազննություն անցկացնելուց հետո: Նման եզրակացությունների
տրամադրումը վճարովի ծառայություն է և իրականացվում է շենքի կառավարման
մարմնի

ղեկավարի

(համատիրության

նախագահի,

լիազորագրային/հավատարմագրային կառավարչի) անունից ներկայացված դիմումի
հիման վրա։ Եզրակացության կազմման արժեքը կախված է շենքի տիպից: Ներդիրների
փոխարեն անձնագրին կարող են կցվել «Շենքի հրդեհային անվտանգության վերաբերյալ
եզրակացությունը»

և «Շենքի վերելակների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ

եզրակացությունը»։
«Ներդիր 8. Շենքի կառավարման տեղեկատվական թերթիկ»-ը և «Ներդիր 9. Շենքի
բնակիչների մասին տեղեկատվական թերթիկ»-ը լրացվում են շենքի կառավարման
մարմնի

ղեկավարի

լիազորագրային/հավատարմագրային

(համատիրության
կառավարչի)

կողմից`

նախագահի,
համապատասխան

ձևաչափով տեղեկատվական թերթիկների լրացմամբ (Հավելված 2 և Հավելված 3)։
Բնակիչների, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքում ապրող ընտանիքների վերաբերյալ
տեղեկությունը կարող է հանդիսանալ անձնական տվյալ, որը պետք է պաշտպանվի
«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով։
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Շենքերի

միասնական

տեղեկատվական

համակարգի

ներդրմամբ

այսպիսի

տեղեկությունը կարող է ստացվել և լրացվել դրա համար լիազորված պետական
կառույցների կողմից, ովքեր օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվություն են
կրում

այդպիսի

տեղեկատվության տրամադրման համար (օրինակ՝

բնակչության

պետական ռեգիստր վարող մարմնից, ինտեգրված սոցիալական ծառայություններից, ՀՀ
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից և այլն)։
«Ներդիր 10. Տեղեկություն տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց համար
մատչելիության

պայմանների

վերաբերյալ»:

Տվյալ

ներդիրը

լրացվում

է

ՀՀ

քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2018թ. հոկտեմբերի 15-ի թիվ 123-Լ հրամանի
հավելվածով հաստատված «Գոյություն ունեցող հասարակական և արտադրական
նշանակության շենքերում և շինություններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց
համար մատչելի պայմանների գնահատման» ձևաչափի հիման վրա, բնակելի շենքերին
հարմարացնելու նպատակով որոշակի փոփոխություններ կատարելով։
«Ներդիր

11.

Ճարտարապետաշինարարական

նախագծային

փաստաթղթեր»:

Այս

ներդիրը ներառում է հետևյալ նախագծային փաստաթղթերը.
•

շենքի գլխավոր հատակագիծ,

•

շենքի հարկերի հատակագծեր (այդ թվում` նկուղի, տեխնիկական ընդհատակի,
տեխնիկական հարկի և ձեղնահարկի),

•

շենքի ճակատային լուծումների գրաֆիկական նկարագիր,

•

շենքի էլեկտրամատակարարման, ջերմամատակարարման, օդափոխության և օդի
լավորակման, գազամատակարարման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման
(կոյուղու) ներքին ցանցերի սխեմաներ,

•

շենքի կապի և ազդանշանման կազմակերպման սխեմաներ:
Գոյություն ունեցող շենքերի համար` նախագծերի բացակայության դեպքում,

վերոնշյալ փաստաթղթերի ապահովման նպատակով կատարվում է չափագրություն և
գրաֆիկական նյութի պատրաստում, որը պահանջում է համապատասխան ծախսեր:
Նորակառույց շենքերի համար Միասնական անձնագրում ներառելու նպատակով
փաստաթղթերը վերցվում են նախագծային փաստաթղթերի փաթեթից։
«Ներդիր
նկատմամբ

12.

Ընդհանուր

իրավունքները

բաժնային

հաստատող

սեփականություն

փաստաթղթերի

հանդիսացող

պատճեններ»:

գույքի

Ներդիրի

տվյալները լրացվում են ՀՀ անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի կողմից տրվող
փաստաթղթի հիման վրա` շենքի կառավարման մարմնի ղեկավարի դիմումի համաձայն,
եթե այդպիսի գրանցում իրականացվել է նախկինում կամ իրականացվում է անձնագիր
կազմելու պահին։
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Հավելված 1. Բազմաբնակարան շենքի միասնական անձնագրի տվյալների լրացման
աղբյուրները
1. Ընդհանուր տեղեկություն բազմաբնակարան շենքի վերաբերյալ
Տեղեկատվության

հ/հ

Ցուցանիշ

1.1

Կառուցման տարեթիվը

1.2

Կառուցապատող ընկերության անվանումը

աղբյուրը
կառուցապատման
թույլտվություն
ավարտված
շինարարական

1.3

Շահագործման հանձնման տարեթիվը

օբյեկտը
շահագործման
ընդունման ակտ

1.4

Նախագծի տիպը (անհատական, տիպարային` սերիա)

նախագիծ

1.5

Նախագիծը մշակած կազմակերպությունը

նախագիծ
ՀՀ կառավարության

1.6

Շենքի տեղակայման տարածագնահատման գոտին

17․04․2003թ N470-Ն
որոշում
ՀՀ կադաստրի

1.7

Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը

կոմիտե,
համատիրություն

1.8
1.8.1
1.9

Հողամասի ընդհանուր մակերեսը (քմ), որից`
Շենքի սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասի (այդ
թվում` շենքի տակ գտնվող) ընդհանուր մակերեսը (քմ)
Շենքի կադաստրային ծածկագիրը

նախագիծ
նախագիծ
ՀՀ կադաստրի
կոմիտե,
համատիրություն

1.10

Վերգետնյա հարկերի թիվը/բարձրությունը (մ)

նախագիծ

1.11

Ստորգետնյա հարկերի թիվը/բարձրությունը (մ)

նախագիծ

1.12

Մուտքերի թիվը

նախագիծ

1.13

Շինարարական ծավալը (խմ), այդ թվում`

նախագիծ

1.13.1

0.00 նիշից ցածր

նախագիծ

1.13.2

0.00 նիշից բարձր

նախագիծ

1.14

Շենքի կառուցապատման մակերեսը (քմ)

նախագիծ

1.15

Շենքի ընդհանուր մակերեսը (քմ), այդ թվում`

նախագիծ

1.15.1

0.00 նիշից ցածր

նախագիծ

1.15.2

0.00 նիշից բարձր

նախագիծ

1.16

Կոնստրուկտիվ լուծումը (քարի կամ աղյուսի շարվածքից կրող
պատերով,

խոշորա-բլոկային,

խոշորապանելային,

կարկասային, կարկասապանելային, ծածկերի բարձրացման

նախագիծ

եղանակով կառուցված, փայտե շենքեր)
1.17

Շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը (%)

տեխնիկական
եզրակացություն
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1.18

Շենքի վնասվածության աստիճանը

տեխնիկական
եզրակացություն

1.19
1.20
1.21

Շենքի տեխնիկական վիճակի ընդհանուր գնահատականը

տեխնիկական

(լավ, բավարար, անբավարար, վթարային)

եզրակացություն

Շենքի Էներգաարդյունավետության դասը (A++, A+, A, B+, B,

Շենքի

C+, C, C-, D, E)

անձնագիր

Շենքը

հանդիսանում

է

պատմամշակութային

հուշարձան

(այո/ոչ)
1.21.1

Եթե այո, ապա նշել տիպը

1.22

Շենքի կառավարման ձևը (համատիրություն, լիազորագրային,
հավատարմագրային,

էներգետիկ

հուշարձանների ցանկ
հուշարձանների ցանկ

համայնքի

ղեկավարի

կողմից

համատիրություն

կառավարում)
1.23

Այլ տեղեկություն

համատիրություն

2. Տեղեկություն շենքի շինությունների վերաբերյալ
Չափման

Տեղեկատվու-

միավորը

թյան աղբյուրը

հ/հ

Ցուցանիշի անվանումը

2.1

Բնակելի նշանակության շինություններ (բնակարաններ)

2.1.1

Ընդհանուր թիվը և մակերեսը, այդ

2.1.1.1

միավոր/քմ

թվում ըստ սեփականության

ՀՀ կադաստրի

իրավունքի սուբյեկտների.

կոմիտե

ֆիզիկական կամ իրավաբանական

միավոր/քմ

անձանց սեփականություն
2.1.1.2
2.1.1.3

2.2

նախագիծ

ՀՀ կադաստրի
կոմիտե

պետական սեփականություն

միավոր/քմ

համայնքային սեփականություն

միավոր/քմ

ՀՀ կադաստրի
կոմիտե
ՀՀ կադաստրի
կոմիտե

Ոչ բնակելի նշանակության շինություններ, բացառությամբ
ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող
շինությունների

2.2.1

Ընդհանուր թիվը և մակերեսը, այդ

միավոր/քմ

նախագիծ

թվում ըստ սեփականության

ՀՀ կադաստրի

իրավունքի սուբյեկտների և

կոմիտե

գործառնական նշանակության
2.2.1.1

ֆիզիկական կամ իրավաբանական

միավոր/քմ

անձանց սեփականություն
2.2.1.2
2.2.1.3

ՀՀ կադաստրի
կոմիտե

պետական սեփականություն

միավոր/քմ

համայնքային սեփականություն

միավոր/քմ

ՀՀ կադաստրի
կոմիտե
ՀՀ կադաստրի
կոմիտե
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Ստորգետնյա ավտոկայանատեղերի

2.2.2

ընդհանուր մակերեսը,

քմ/միավոր

նախագիծ

ավտոտրանսպորտային միջոցների
կայանման տեղերի թիվը
2.3

Ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող ոչ բնակելի
շինություններ

2.3.1

ընդհանուր մակերեսը, այդ թվում`

քմ

նախագիծ

2.3.1.1

նկուղ` բարձրությունը, մակերեսը

մ/քմ

նախագիծ

2.3.1.2

տեխնիկական հարկ` բարձրությունը,

մ/քմ

նախագիծ

մ/քմ

նախագիծ

մ/քմ

նախագիծ

միավոր/-/քմ

նախագիծ

մակերեսը
2.3.1.3

ձեղնահարկ` բարձրությունը,
մակերեսը

2.3.1.4

մանսարդային հարկ` բարձրությունը,
մակերեսը

2.3.1.5

սանդղավանդակ` թիվը,
դասավորվածությունը, մակերեսը

3. Տեղեկություն շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող
հիմնական կառուցվածքային տարրերի բնութագրերի վերաբերյալ
հ/հ

Չափման Տեղեկատվու-

Ցուցանիշի անվանումը

միավորը թյան աղբյուրը

Ծավալահատակագծային լուծումները
3.1

(ուղղանկյունաձև, Ã-ա ձև, Ï-ա ձև, T-ա ձև, H-ա ձև, կլոր, բարդ
եզրագիծ ունեցող),

(մ)

նախագիծ

եզրաչափերը
3.2
3.3

Շենքի բաժանումը հատվածամասերի
հակասեյսմիկ կարաններով (այո/ոչ)
Տեղակայման տարածքի սեյսմիկ
ազդեցության ընդունված մակարդակը

3.3.1
3.3.2

ըստ նախագծի

(բալ, գոտի` արագացում g-ի մասերով)

ըստ գործող նորմերի

(գոտի` արագացում g-ի

մասերով)

3.4

-

նախագիծ
նախագիծ
նախագիծ
նախագիծ

Շենքի սեյսմակայունության գնահատականը
համաձայն գործող նորմերի

(սեյսմակայուն է, չի

բավարարում սեյսմակայուն շինարարության նորմերի
պահանջներին` վնասվածության, տեղանքի սպասվող սեյսմիկ

նախագիծ

ազդեցության կամ նորմերի պահանջների փոփոխման
պատճառով)
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3.5

Շենքի հետագա օգտագործման վերաբերյալ

տեխնիկական

առաջարկություններ (շենքը կարող է շահագործվել,

եզրակացություն

պահանջվում է մասնակի ուժեղացում, պահանջվում է լրիվ
ուժեղացում, շենքը ենթակա է քանդման)

Հիմքեր

3.6

-

նախագիծ

-

նախագիծ

հիմքի ներբանի տեղադրման խորությունը

մ

նախագիծ

սալվածքի առկայությունը, մակերեսը

քմ

նախագիծ

3.6.1

նյութը

(խամքարաբետոնե, բետոնե, երկաթբետոնե, այլ)

3.6.2

տիպը

(ժապավենային, սալային, առանձին կանգնած, այլ)

3.6.3
3.6.4

Շենքը պատող կոնստրուկցիա

3.7
3.7.1

կոնստրուկտիվ լուծումը

-

(քարե շարվածքով,

հավաքովի, միաձույլ ե/բ, այլ)

3.7.2

ջերմամեկուսացման առկայությունը, նյութը,

-/սմ

հաստությունը
3.8

Ծածկեր

3.8.1

միջնահարկային ծածկի և վերնածածկի
կոնստրուկցիան

նախագիծ
նախագիծ

նախագիծ

(հավաքովի ե/բ սալ, միաձույլ ե/բ սալ,

փայտե կոնստրուկցիա, այլ)

3.9

Պատշգամբներ

3.9.1

տիպը

(բարձակային,

թիվը,

կցակառույց),

քմ

նախագիծ

կոնստրուկցիան
3.10

Սեյսմամեկուսացման համակարգ

3.10.1

սեյսմամեկուսացման

շերտավոր

ռետինամետաղե հենարաններ (ՍՇՌՄՀ)`

-

նախագիծ

տեղադրման տարեթիվը
3.10.2

հենարանների (ՍՇՌՄՀ) թիվը, նյութը

3.11

Տանիք

3.11.1

տանիքի ձևը

3.11.2

տանիքի կոնստրուկտիվ լուծումը

3.11.3

տանիքածածկի

նախագիծ

(հարթ, լանջավոր, այլ)

նյութը

(փաթթոցային,

-

նախագիծ

-

նախագիծ

-

ասբոշիֆերային, թիթեղյա), գույնը

3.11.4

վերնածածկի
առկայությունը,

ջերմամեկուսիչ
նյութի

նախագիծ

շերտի տեսակը,

նախագիծ

հաստությունը
3.11.5

տանիքի ջրահեռացումը

(ներքին

արտաքին ջրահեռացում՝ ազատ, կազմակերպված)

ջրահեռացում,

-

նախագիծ
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4. Տեղեկություն շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող
հիմնական ինժեներական համակարգերի վերաբերյալ
Չափման

Տեղեկատվության

միավորը

աղբյուրը

հ/հ

Ցուցանիշի անվանումը

4.1

Ներշենքային սառը ջրամատակարարման համակարգ

4.1.1

համակարգի տիպը

4.1.2

կանգնակների խողովակներ

4.1.2.1

խողովակների երկարությունը/քանակը

4.1.2.2

խողովակների տրամագիծը

4.1.3

կանգնակների խողովակների նյութը

նախագիծ

(փակուղային, օղակային)

նախագիծ

գմ/միավոր

նախագիծ

մմ

նախագիծ

-

(ծանր խտության պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից,
պոլիվինիլքլորիդից, պոլիբուտիլենից, մետաղապոլիմերից,

նախագիծ

ապակեպլաստից և այլ պլաստմասսե նյութերից, չուգունե,
պղնձե, բրոնզե և արույրե, ներսից և դրսից հակաքայքայիչ
պատվածքով պողպատե խողովակներ)

4.1.4
4.1.5

ֆիզիկական մաշվածությունը
պոմպային կայանքների առկայությունը,
հզորությունը

4.1.6

ներանցումների թիվը

4.1.7

կցվածքային միացումներին մոտեցման
հնարավորությունը

%

եզրակացություն
այո/ոչ
լիտր/վ

նախագիծ

միավոր

նախագիծ

այո/ոչ

նախագիծ

4.2

Ներշենքային ջրահեռացման (կոյուղու) համակարգ

4.2.1

կանգնակների խողովակների
երկարությունը, տրամագիծը

4.2.2

տեխնիկական

գծմ/մմ

նախագիծ

կանգնակների խողովակների նյութը
(ծանր խտության պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից,
պոլիվինիլքլորիդից, պոլիբուտիլենից, մետաղապոլիմերից,

նախագիծ

ապակեպլաստից և այլ պլաստմասսե նյութերից, պղնձե,
բրոնզե և արույրե, ներսից և դրսից հակաքայքայիչ
պատվածքով պողպատե խողովակներ)

4.2.3
4.2.4

ֆիզիկական մաշվածությունը
կցվածքային միացումներին մոտեցման
հնարավորությունը

%

եզրակացություն
այո/ոչ

4.3

Ներշենքային տաք ջրամատակարարման համակարգ

4.3.1

համակարգի տիպը

(կենտրոնական տաք

կանգնակների խողովակների
երկարությունը, տրամագիծը

նախագիծ

նախագիծ

ջրամատակարարում, տեղական ջրատաքացուցիչներ, այլ)

4.3.2

տեխնիկական

գծմ/մմ

նախագիծ
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4.3.3

կանգնակների խողովակների նյութը
(ծանր խտության պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից,
պոլիվինիլքլորիդից, պոլիբուտիլենից, մետաղապոլիմերից,

նախագիծ

ապակեպլաստից և այլ պլաստմասսե նյութերից, պղնձե,
բրոնզե և արույրե, ներսից և դրսից հակաքայքայիչ
պատվածքով պողպատե խողովակներ)

4.3.4
4.3.5

Ֆիզիկական մաշվածությունը

%

ջերմային ցանցի ջերմամեկուսացումը,

-

եզրակացություն
նախագիծ

նյութի տեսակը, հաստությունը
4.3.6

կցվածքային միացումներին մոտեցման

այո/ոչ

նախագիծ

հնարավորությունը
4.3.7

պոմպային կայանքների առկայությունը,
թիվը, հզորությունը

այո/ոչ
խմ/ժ

4.4

Ներշենքային ջերմամատակարարման համակարգ

4.4.1

համակարգի տիպը

(կենտրոնական տաք

գծմ/մմ

ջրամատակարարում, տեղական ջրատաքացուցիչներ, այլ)

4.4.2

կանգնակների խողովակների

նախագիծ

նախագիծ
նախագիծ

երկարությունը, տրամագիծը
4.4.3

տեխնիկական

կանգնակների խողովակների նյութը
(ծանր խտության պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից,
պոլիվինիլքլորիդից, պոլիբուտիլենից, մետաղապոլիմերից,

նախագիծ

ապակեպլաստից և այլ պլաստմասսե նյութերից, պղնձե,
բրոնզե և արույրե, ներսից և դրսից հակաքայքայիչ
պատվածքով պողպատե խողովակներ)

4.4.4
4.4.5

Ֆիզիկական մաշվածությունը
ջերմային ցանցի ջերմամեկուսացումը,

%

եզրակացություն
այո/ոչ

նախագիծ

նյութի տեսակը, հաստությունը
4.4.6

կցվածքային միացումներին մոտեցման
հնարավորությունը

տեխնիկական

այո/ոչ
խմ/ժ

4.5

Ներշենքային էլեկտրամատակարարման համակարգ

4.5.1

բաշխիչ վահանների թիվը

միավոր

4.5.2

հաշվիչների թիվը, այդ թվում ըստ

միավոր

բնակելի և ոչ բնակելի շինությունների,

նախագիծ

նախագիծ
նախագիծ

ընդհանուր գույքի
4.5.3

ֆիզիկական մաշվածությունը

%

4.6

Ներշենքային գազամատակարարման համակարգ

4.6.1

կենտրոնացված համակարգի
առկայությունը

տեխնիկական
եզրակացություն

նախագիծ
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4.6.2

կանգնակների խողովակների
երկարությունը, տրամագիծը

4.6.3

ֆիզիկական մաշվածությունը

4.7

Վերելակներ

4.7.1

վերելակների ընդհանուր թիվը, այդ

գծմ/մմ

նախագիծ

%

տեխնիկական
եզրակացություն

միավոր

նախագիծ

թվում`
4.7.1.1

բեռնատար վերելակների թիվը,
տեղադրման տարեթիվը, հզորությունը

4.7.1.2

մարդատար վերելակների թիվը,
տեղադրման տարեթիվը, հզորությունը

4.7.2

վերելակների բեռնունակությունը՝

4.7.2.1

բեռնամարդատար

4.7.2.

մարդատար

միավոր
կվտ
միավոր
կվտ

շահագործման համար պիտանի

կգ
Մարդ/կգ

բեռնամարդատար

միավոր

մարդատար

միավոր

2
4.7.4

վերելակների տեխնիկական վիճակը ըստ

այո/ոչ

եզրակացության
4.7.4.

եթե այո, գնահատականը 5 բալանոց

1

սանդղակով

4.7.5

Տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացության

նախագիծ
նախագիծ

1
4.7.3.

նախագիծ

միավոր

վերելակների թիվը, այդ թվում`
4.7.3.

նախագիծ
նախագիծ

2
4.7.3

նախագիծ

նախագիծ
նախագիծ
ԱԻՆ եզրակացություն
ԱԻՆ եզրակացություն

Այո/ոչ

առկայություն
4.8

Օդափոխության և օդի լավորակման համակարգեր

4.8.1

օդափոխության համակարգի տիպը

ԱԻՆ եզրակացություն

նախագիծ

(արհեստական մղումով, բնական մղումով արտածման,
համափոխանակային արտածման, այլ)

4.8.2

օդափոխության համակարգի
խողովակաշարերի ջերմամեկուսացման

այո/ոչ

նախագիծ

առկայությունը
4.8.3

օդի լավորակման համակարգի տիպը

այո/ոչ

(օդորակիչ, ջերմային պոմպ, այլ)

4.8.4

ծխահեռացման համակարգի

նախագիծ

առկայություն, այդ թվում
4.8.4.
1
4.8.4.

նախագիծ

բազմահարկ շենքում

այո/ոչ

ստորգետնյա ավտոկայանատեղիներում

այո/ոչ

նախագիծ
նախագիծ
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2
4.9

Լուսավորություն

4.9.1

ընդհանուր օգտագործման
տարածքների լուսավորման
համակարգի տեսակը

-

նախագիծ

(շարժման տվիչով,

մեխանիկական, լուսային, այլ)

4.9.2

ընդհանուր օգտագործման
-

տարածքների լուսատուների/լամպերի

նախագիծ

թիվը` ըստ տեսակի և հզորության
4.9.3

ճակատային լուսատուների թիվը,
տեսակը, հզորությունը

-

4.10

Կապ

4.10.1

ալեհավաքի առկայություն

4.11

Անվտանգության և տեսահսկման համակարգ

4.11.1

անվտանգության համակարգի տիպը

այո/ոչ

4.12

Հրդեհաազդանշման և հրդեհաշիջման համակարգ

4.12.1

հրդեհի ազդանշման համակարգի

նախագիծ

առկայությունը տիպը (ձայնային, լուսային, այլ)
հրդեհաշիջման համակարգի

նախագիծ

առկայությունը, տիպը
4.12.3

շենքից մարդկանց տարհանման պլանի

այո/ոչ

նախագիծ

առկայություն
4.13

Շենքի աղբահեռացման համակարգ

4.13.1

համակարգի տիպը

4.13.2

աղբամուղների թիվը

4.13.3

աղբամուղների ձեղնահարկային

(աղբամուղերի միջոցով, այլ)

դռնակների և հորանների ստուգիչ

նախագիծ

նախագիծ

(տեսահսկման խցիկ, դոմոֆոն, պահակախցիկ, այլ)

4.12.2

նախագիծ

այո/ոչ

նախագիծ
նախագիծ

այո/ոչ

դիտողական զննում

անցքերի կափարիչների առկայությունը
4.13.4

աղբամուղների բեռնավորող
փականների կափարիչների
ապահովվածությունը ռետինե

այո/ոչ

դիտողական զննում

միջադիրներով
4.13.5

աղբախցերի դռների առկա վիճակի
նկարագրությունը

(ամուր փակվում են, սողնակ

այո/ոչ

դիտողական զննում

ունեն, նրանց ստորին մասը և շեմքերը` թիթեղով պատված
են, հատակների անցքերը և բացվածքները ամրակցված են)

4.14

Այլ տեղեկություն

համատիրություն
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5.ՆԵՐԴԻՐՆԵՐ

հ/հ
Ներդիր 1
Ներդիր 2

Ներդիրի վերնագիրը
Շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ
եզրակացություն
Ինժեներաերկրաբանական
հետազննության նյութեր

Ներդիր 3

Շենքի էներգետիկ անձնագիր

Ներդիր 4

Շենքի աղբահանության համակարգի
նկարագրությունը

Ներդիր 5

Տեղեկատվության
աղբյուրը
Ակնադիտական և
գործիքային ստուգում
հետազոտություն
հետազոտություն
համատիրություն

Սեյսմամեկուսացման համակարգի
տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ

հետազոտություն

եզրակացություն
Ներդիր 6

Շենքի հրդեհային անվտանգության
վերաբերյալ եզրակացություն

Ներդիր 7

Շենքի վերելակների տեխնիկական
վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն

Ներդիր 8

Շենքի կառավարման տեղեկատվական
թերթիկ

Ներդիր 9

Շենքի բնակիչների մասին
տեղեկատվական թերթիկ

Ներդիր 10

ԱԻՆ հետազոտություն
ԱԻՆ հետազոտություն
համատիրություն
համատիրություն

Տեղեկություն տեղաշարժման
դժվարություն ունեցող անձանց համար

հետազոտություն

մատչելիության պայմանների վերաբերյալ
Ներդիր 11

Ճարտարապետաշինարարական
նախագծային փաստաթղթեր (շենքի
գլխավոր հատակագիծ, հարկերի
հատակագծեր (այդ թվում` նկուղի,
տեխնիկական ընդհատակի,
տեխնիկական հարկի և ձեղնահարկի),

հետազոտություն,

ճակատային լուծումների գրաֆիկական

նախագիծ

նկարագիր, էլեկտրամատակարարման,
ջերմամատակարարման, օդափոխության
և օդի լավորակման,
գազամատակարարման,
ջրամատակարարման և ջրահեռացման
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(կոյուղու) ներքին ցանցերի սխեմաներ,
կապի և ազդանշանման կազմակերպման
սխեմաներ )
Ներդիր 12

Ընդհանուր բաժնային սեփականություն
հանդիսացող գույքի նկատմամբ
իրավունքները հաստատող

ՀՀ կադաստրի կոմիտե,
համատիրություն

փաստաթղթերի պատճեններ
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6. Անձնագրի կազմման հիմքում ընկած իրավական և նորմատիվ ակտերը.
1. «Բազմաբնակարան

շենքի

կառավարման

մասին»

ՀՀ

օրենքը

(ՀՕ-334,

07.05.2002)
2. «Համատիրության մասին» ՀՀ օրենքը (ՀՕ-333, 07.05.2002)
3. «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքը (ՀՕ-237-Ն,
23.06.2011)
4. «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը (ՀՕ-376-Ն, 12.06.2002)
5. «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքը (ՀՕ-148, 01.04.2001)
6. ՀՀ

կառավարության

2018

թ.

ապրիլի

12-ի

«Նոր

կառուցվող

բնակելի

բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև պետական միջոցների հաշվին
կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և
էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգի հաստատման մասին»
թիվ 426-Ն որոշում
7. ՀՀ կառավարության 1999թ. հունիսի 10-ի «ՀՀ տարածքում սեյսմիկ ռիսկի
նվազեցման համալիր ծրագրի մասին» թիվ 429 որոշում
8. ՀՀ կառավարության 1999թ. հունիսի 7-ի «Երևանի տարածքում սեյսմիկ ռիսկի
նվազեցման համալիր ծրագրի մասին» թիվ 392 որոշում
9. «ՀՀ

շենքերի

և

ռազմավարությանը

շինությունների
հավանություն

սեյսմակայունության

տալու

մասին»

ՀՀ

բարձրացման
կառավարություն

14.09.2017, N 39 Արձանագրային որոշում
10. Կառավարության 2007 թ. հոկտեմբերի 4-ի «Բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր
բաժնային սեփականության պահպանման պարտադիր նորմերը սահմանելու
մասին» N 1161-Ն որոշում
11. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 8-ի N282-Ն հրամանով
հաստատված

«Բնակելի,

շինությունների

հասարակական

տեխնիկական

և

վիճակի

արտադրական

հետազննության

շենքերի

ու

մեթոդական

ցուցումներ»
12. ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թ. նոյեմբերի
30-ի «Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման)
ծառայությունների մատուցման կանոնները սահմանելու մասին» թիվ 378-Ն
որոշում
13. Բնակարաններում

ջրամատակարարման

ներքին

ցանցերի

վթարների

և

անսարքությունների վերացման կարգը, ՀՀ կառավարության 26 հունիսի 2003 թ.
N886-Ն որոշում
14. ՀՀ

հանրային

ծառայությունները

կարգավորող

հանձնաժողովի

2006

թ.

դեկտեմբերի 27-ի «Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման
կանոնները սահմանելու մասին» թիվ 358-Ն որոշում
15. ՀՀ կառավարության 2006 թ. դեկտեմբերի 21-ի «Էլեկտրատեղակայանքների
սարքվածքին

ներկայացվող

ընդհանուր

պահանջներ»

տեխնիկական

կանոնակարգի հաստատման մասին» թիվ 1943-Ն որոշում
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16. ՀՀ կառավարության 2006 թ. փետրվարի 9-ի

«Վերելակների և դրանց

շահագործման անվտանգության պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը
հաստատելու մասին» թիվ 692-Ն որոշում
17. ՀՀ կառավարության 2005 թ. դեկտեմբերի 22-ի «Անվտանգության կանոնները
գազի տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգը» հաստատելու մասին թիվ
2399-Ն որոշում
18. ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
19. ՀԱՏ 362-2013 Շենքի էներգետիկ անձնագիր
20. ՀՀՇՆ 24-01-2016 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն»
21. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 «Սեյսմակայուն շինարարություն․ նախագծման նորմեր»
22. ՀՀՇՆ 20-06-2014 «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում
և ուժեղացում. Հիմնական դրույթներ: Փոխարեն ՀՀՇՆ I-4.02-99»
23. ՀՀՇՆ 31-01-2014 Բնակելի շենքեր. Մաս 1. Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր
24. ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության
սակավաշարժուն խմբերի համար»
25. ՀՀՇՆ.40-01.01-2014 Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում
26. ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»
27. ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
28. ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 «Գազաբաշխիչ համակարգեր»
29. ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 Շինարարական նորմերի ձեռնարկ
30. ՎՍՆ 59-88 «Բնակելի և հասարակական շենքերի էլեկտրասարքավորանք.
Նախագծման նորմեր»
31. ՎՍՆ 62-91 «Հաշմանդամների ու ազգաբնակչության սակավաշարժուն խմբերի
պահանջմունքների համաձայն կենսագործունեության միջավայրի նախագծում»
32. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 22-ի «Բնակավայրերի
տարածքների

սանիտարական

հավաքմանը,

պահմանը,

պահպանմանը,

փոխադրմանը,

սպառման

մշակմանը,

թափոնների

վերամշակմանը,

օգտահանմանը, վնասազերծմանը և թաղմանը, բնակավայրերի տարածքների
սանիտարական

պահպանման,

սպառման

թափոնների

գործածության

բնագավառում աշխատանքներ իրականացնող անձնակազմի աշխատանքային
անվտանգությանը

ներկայացվող

հիգիենիկ

պահանջներ

N2.1.7.002-09

սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 25-Ն հրաման
33. ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թ. հուլիսի 8ի «Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոնների հաստատման
մասին» թիվ 95-Ն որոշում
34. ՀՀ կառավարության 17․04․2003 թ N470-Ն որոշում «Բազմաբնակարան բնակելի
շենքերի

բնակարանների,

անհատական

(ամառանոցների)

և

դրանց

հասարակական

և

բազմաբնակարան

բնակելի

կից

բնակելի

տների,

շինությունների,

արտադրական
շենքերում

առանձին

նշանակության
տեղակայված

այգետնակների
կանգնած

շինություններ,

հասարակական

և
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արտադրական

նշանակության

շինությունների

տեղադրության

(տարածագնահատման գոտիականության) գործակիցները հաստատելու մասին»

Հավելված 2. «Ներդիր 8. Շենքի կառավարման տեղեկատվական թերթիկ»-ի
օրինակելի ձևաչափը

հ/հ

Ցուցանիշը

1.

Անձնագրի կազմման ամսաթիվը

2.

Ընդհանուր տեղեկություն.

2.1

Բազմաբնակարան շենքի հասցեն`

2.1.1

մարզը

2.1.2

քաղաքը

2.1.3

փոստային բաժանմունքի դասիչը

2.1.4

թաղամասը, փողոցը, շենքի համարը

2.2

Կադաստրային ծածկագիրը

2.3

Շահագործման հանձնման տարեթիվը

2.4

Կառավարման մարմնի ձևը

Նշումներ

համատիրություն
լիազորագրային կառավարիչ
հավատարմագրային կառավարիչ
2.5

Կառավարման մարմնի անվանումը

2.6

Պետական գրանցման համարը

2.7

Պետական գրանցման ամսաթիվը

2.8

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն)
ծածկագիրը (վերաբերում է կառավարման
մարմնին)

2.9

Պետական գրանցման վկայականի համարը

2.10

Հիմնադրման ամսաթիվը

2.11

Իրավաբանական հասցեն
Համայնքը
Փողոցը
Համարը

2.12

Գտնվելու վայրը
Համայնքը
Փողոցը
Համարը

2.13

Ղեկավարի անուն ազգանունը
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2․14․

Շենքի վերջին երեք տարիների բյուջեն

Պլանավորված Հավաքագրված
հազ. դրամ

2.14.1

2016

2.14.2

2017

2.14.3

2018

2․14․4․

Պարտադիր նորմերի պահանջների

հազ. դրամ

կատարմանն ուղղված ծախսեր
2.15

Կառավարման մարմնի կողմից կառավարվող շենքերի վերաբերյալ
տեղեկություն

2.15.1

ընդհանուր մակերեսը (հազ. քառ. մ)

2.15.2

ընդհանուր թիվը

2.15.3

այդ թվում՝ վերելակներով շենքերի թիվը

2.17

Բազմաբնակարան

շենքի

կառավարման

հազ. մ2

մարդ

մարմնի աշխատողների միջին ցուցակային
թիվը
2.18

ԲԲՇ

վերջին

կապիտալ

վերանորոգման

տարեթիվը
2.19

Կապիտալ վերանորոգված շենքերի թիվը

2.20

Վերջին կապիտալ վերանորոգման տարեթիվը այդ թվում՝ ըստ տարրերի

2.20.1

տանիք

2.20.2

ջրագծի և կոյուղու ներքին ցանցեր

2.20.3

ջերմամատակարարման ներքին ցանցեր

2.20.4

վերելակներ

2.20.5

մուտքեր
….
…..
….
….
….
….
….

2.4

Բնակարանների թիվը

2.5

Ոչ բնակելի սենքեր՝

2.5.1

առևտրային, վարչական և այլ
ծառայությունների մատուցման

2.5.2

տեխնիկական սպասարկման
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Հավելված 3. «Ներդիր 9. Շենքի բնակիչների մասին տեղեկատվական թերթիկ»-ի
օրինակելի ձևաչափը

Ցուցանիշ

Թիվը/Քանակը

Նշումներ

Շենքում բնակվող ընտանիքների ընդհանուր թիվը,
այդ թվում՝
բազմազավակ (4 և ավելի ծնած կամ որդեգրած
զավակ ունեցող) ընտանիքների թիվ
սոցիալապես

անապահով

(պետական

աջակցության

ընտանիքների
որևէ

թիվը

ծրագրում

հաշվառված որպես անապահով ընտանիք)
հաշմանդամ ունեցող ընտանիքների թիվը
Փաստացի բնակվող անձանց ժողովրդագրական
կազմը, այդ թվում՝
մինչև 18 տարեկան
19-35 տարեկան
36-50 տարեկան
51-63 տարեկան
63 տարեկանից բարձր
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Հավելված

4.

Բազմաբնակարան

շենքերի

անձնագրավորման

խոշորացված

արժեքները
Աղյուսակ 1ա. Նորակառույց բազմաբնակարան շենքի անձնագրավորման գործընթացի
փորձագիտական արժեքային գնահատում
հ/հ

Ծախսային հոդված

Չափման

Քա-

Միավորի

Ընդհանուր

միավոր

նակ

արժեք,

արժեք,

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

1

Շենքերի այցերի և փաստաթղթերի պատրաստման հետ կապված ծախսեր

1.1

Աշխատավարձ

միասնական

1

անձնագիր
1.2

Տրանսպորտ

միասնական

1

անձնագիր
1.3

Այլ ծախսեր (գրենական
պիտույքներ,
կապի/հաղորդակցման
ծախսեր,

200 000

200 000

5 000

5 000

5 000

5 000

500 000

500 000

-

-

1 000 000

1 000 000

տվյալը

տվյալը

բացակայում

բացակայում

է

է

-

-

1
միասնական
անձնագիր

պատճենահանում, այլ)
2

Ներդիրների ձևավորման հետ կապված ծախսեր

2.1

Ներդիր 1. Շենքի
տեխնիկական վիճակի

1
եզրակացություն

վերաբերյալ
եզրակացություն
2.2

Ներդիր 2.

եզրակացություն

1

Ինժեներաերկրաբանակա
ն հետազննության նյութեր
2.3

Ներդիր 3. Շենքի

անձնագիր

1

էներգետիկ անձնագիր
2.4

Ներդիր 4. Շենքի
աղբահանության
համակարգի վերաբերյալ

եզրակացություն

1

եզրակացություն
2.5

Ներդիր 5.
Սեյսմամեկուսացման
համակարգի

եզրակացություն

1

տեխնիկական վիճակի
170

վերաբերյալ
եզրակացություն
2.6

Ներդիր 6. Շենքի
հրդեհային
անվտանգության
վերաբերյալ

1
եզրակացություն

15 000

15 000

20 000

20 000

տվյալը

տվյալը

բացակայում

բացակայում

է

է

տվյալը

տվյալը

բացակայում

բացակայում

է

է

150 000

150 000

50 000

50 000

200 000

200 000

100 000

100 000

եզրակացություն
2.7

Ներդիր 7. Շենքի
վերելակների
տեխնիկական վիճակի

եզրակացություն

1

վերաբերյալ
եզրակացություն
2.8

Ներդիր 8. Շենքի
կառավարման

թերթիկ

տեղեկատվական թերթիկ
2.9

1

Ներդիր 9. Շենքի
բնակիչների մասին

թերթիկ

տեղեկատվական թերթիկ
2.1

Ներդիր 10. Տեղեկություն

0

տեղաշարժման
դժվարություն ունեցող
անձանց համար

1

1
եզրակացություն

մատչելիության
պայմանների վերաբերյալ
2.11

Ներդիր 11. Շենքի
գլխավոր հատակագիծ

2.12

-

1

Ներդիր 12. Շենքի
հարկերի հատակագծեր

1

(այդ թվում` նկուղի,
տեխնիկական

-

ընդհատակի,
տեխնիկական հարկի և
ձեղնահարկի)
2.1

Ներդիր 13. Շենքի

3

ճակատային լուծումների
գրաֆիկական նկարագիր

-

1
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2.14 Ներդիր 14. Շենքի
էլեկտրամատակարարման,
1

ջերմամատակարարման,
օդափոխության և օդի
լավորակման,

-

300 000

300 000

50 000

50 000

-

-

-

մինչև 1 հա

-

-

1 հա մեծ

-

-

2 595 000

2 595 000

գազամատակարարման,
ջրամատակարարման և
ջրահեռացման (կոյուղու)
ներքին ցանցերի
սխեմաներ
2.15 Ներդիր 15. Շենքի կապի
և ազդանշանման
կազմակերպման

-

1

սխեմաներ
2.16 Ներդիր 16. Ընդհանուր
բաժնային
սեփականություն
հանդիսացող գույքի
նկատմամբ
իրավունքները
հաստատող
փաստաթղթերի
պատճեններ
2.17

Ներդիր 17. Հողամասի
տեղագրական հանույթ
Ընդամենը
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Աղյուսակ

1բ.

Գոյություն

ունեցող

բազմաբնակարան

շենքի

(2099,6քմ)

անձնագրավորման գործընթացի փորձագիտական արժեքային գնահատում
հ/հ

Ծախսային հոդված

Չափման

Քանակ Միավորի

միավոր

արժեք,

Ընդհանուր
ՀՀ արժեք,

դրամ

դրամ

1

Շենքերի այցերի և փաստաթղթերի պատրաստման հետ կապված ծախսեր

1.1

Աշխատավարձ

միասնական

1

անձնագիր
1.2

Տրանսպորտ

միասնական

1

անձնագիր
1.3

ՀՀ

200 000

200 000

5 000

5 000

5 000

5 000

2 000 000

2 000 000

1 500 000

1 500 000

Այլ ծախսեր (գրենական
պիտույքներ,
կապի/հաղորդակցման
ծախսեր,

միասնական

1

անձնագիր

պատճենահանում, այլ)
2

Ներդիրների ձևավորման հետ կապված ծախսեր

2.1

Ներդիր 1. Շենքի

եզրակացություն

1

տեխնիկական վիճակի
վերաբերյալ
եզրակացություն

2.2

Ներդիր 2.

եզրակացություն

1

անձնագիր

1

1 000 000

1 000 000

1

տվյալը

տվյալը

բացակայում

բացակայում

է

է

-

-

15 000

15 000

Ինժեներաերկրաբանական
հետազննության նյութեր

2.3

Ներդիր 3. Շենքի
էներգետիկ անձնագիր

2.4

Ներդիր 4. Շենքի
աղբահանության
համակարգի վերաբերյալ

եզրակացություն

եզրակացություն

2.5

1

Ներդիր 5.
Սեյսմամեկուսացման
համակարգի
տեխնիկական վիճակի

եզրակացություն

վերաբերյալ
եզրակացություն

2.6

Ներդիր 6. Շենքի
հրդեհային

եզրակացություն

1
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անվտանգության
վերաբերյալ
եզրակացություն

2.7

1

Ներդիր 7. Շենքի
վերելակների
տեխնիկական վիճակի

եզրակացություն

20 000

20 000

տվյալը

տվյալը

բացակայում

բացակայում

է

է

տվյալը

տվյալը

բացակայում

բացակայում

է

է

150 000

150 000

150 000

150 000

750 000

750 000

200 000

200 000

450 000

450 000

վերաբերյալ
եզրակացություն

2.8

Ներդիր

8.

կառավարման
տեղեկատվական թերթիկ

2.9

1

Շենքի

թերթիկ

Ներդիր 9. Շենքի
բնակիչների մասին
տեղեկատվական թերթիկ

թերթիկ

1

2.10 Ներդիր 10. Տեղեկություն
տեղաշարժման
դժվարություն ունեցող
անձանց համար

եզրակացություն

1

մատչելիության
պայմանների վերաբերյալ

2.11

Ներդիր 11. Շենքի գլխավոր
հատակագիծ

2.12

-

1
1

Ներդիր 12. Շենքի հարկերի
հատակագծեր (այդ թվում`
նկուղի, տեխնիկական
ընդհատակի,

-

տեխնիկական հարկի և
ձեղնահարկի)

2.13

Ներդիր 13. Շենքի
ճակատային լուծումների

-

1

գրաֆիկական նկարագիր

2.14

Ներդիր 14. Շենքի
էլեկտրամատակարարման,
ջերմամատակարարման,
օդափոխության և օդի

-

1

լավորակման,
գազամատակարարման,
ջրամատակարարման և
ջրահեռացման (կոյուղու)
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ներքին ցանցերի
սխեմաներ

2.15

Ներդիր 15. Շենքի կապի և
ազդանշանման
կազմակերպման

-

1

100 000

100 000

-

-

100 000

100 000

-

-

6 645 000

6 645 000

սխեմաներ

2.16

Ներդիր 16. Ընդհանուր
բաժնային
սեփականություն
հանդիսացող գույքի
նկատմամբ

-

իրավունքները հաստատող
փաստաթղթերի
պատճեններ

2.17

Ներդիր 17. Հողամասի
տեղագրական հանույթ

Ընդամենը

մինչև 1 հա
1 հա մեծ

1
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Հավելված 1.6 ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԻ
ԼՐԱՑՄԱՆ
Նախաբան
Հասարակական շենքի Միասնական անձնագրի լրացման ուղեցույցը (այսուհետ`
Ուղեցույց) մշակվել է «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված
ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակներում` որպես
«Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամի կողմից իրականացված «Հասարակական և
բազմաբնակարան շենքերի անձնագրերի օրինակելի ձևերի մշակում, և շենքերի
տեղեկատվական համակարգի ներդրման համակարգչային ծրագրի տեխնիկական
առաջադրանքի

կազմում»

նախագծի

առաջադրանքներից

մեկի

արդյունք:

Այն

նախատեսված է հասարակական շենքի (այսուհետ` շենքի) Միասնական անձնագրի
լրացման համար (Հավելված 1):
Ուղեցույցի կառուցվածքը ներառում է հետևյալ բաժինները.
•

Ընդհանուր դրույթներ, լրացման հիմնական դժվարություններ

•

Շենքի (օբյեկտի) վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվության լրացում

•

Օբյեկտի սենքերի և սպասարկման համար նախատեսված առանձին կանգնած
օժանդակ շինությունների վերաբերյալ տեղեկատվության լրացում

•

Շենքի հիմնական կառուցվածքային տարրերի բնութագրերի վերաբերյալ

•

տեղեկատվության լրացում

•

Շենքի հիմնական ինժեներական համակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվության
լրացում

•

Ներդիրների լրացում:
Ուղեցույցը կարող է ծառայել որպես ուղղորդող գործիք հասարակական շենքերի

կառավարիչների, ինչպես նաև հասարակական շենքերի նախագծողների համար:
Հասարակական շենքերի և շինությունների անձնագրավորման աշխատանքները պետք է
կատարվեն ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով թույլտվություն ունեցող
անձանց կողմից։ Անձնագրերն անհրաժեշտ են հասարակական շենքի տեխնիկական
վիճակի հետագա դիտարկման համար։
Հավաքագրվող տվյալները պետք է լինեն հավաստի, ստույգ, համադրելի,
համեմատելի և հավաքագրված նույն ձևաչափով ու մեթոդաբանությամբ, որը պետք է
սահմանվի առնվազն ՀՀ կառավարության որոշմամբ և պարտադիր լինի այն բոլոր
սուբյեկտների համար, որոնք համարվել են տեղեկություն հավաքող, դասակարգող,
մշակող, ներկայացնող/տարածող, արխիվացնող, տեղեկատվական շտեմարան վարող,
վիճակագրական հաշվետվություններ ներկայացնող և այլն։
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Ընդհանուր դրույթներ, լրացման հիմնական խոչընդոտներ
Գոյություն ունեցող հասարակական շենքի (այսուհետ՝ շենքի) Միասնական
անձնագիրը (Այսուհետ` Անձնագիր) լրացնելիս հիմնական խոչընդոտ է հանդիսանում`
շենքի

նախագծի

բացակայությունը,

տեղեկատվության

զգալի

մասի

ճարտարապետաշինարարական
ձեռքբերման

քանի

որ

սկզբնաղբյուր

նախագիծը:

դժվարությունները

նույնպես

Անձնագրում
է

Առաջնային

խոչընդոտում

ներառված
հանդիսանում

տեղեկատվության

են

անձնագրավորման

գործընթացը։
Նախկինում

կառուցված

հասարակական

շենքերը

հիմնականում

չունեն

կադաստրային ծածկագիր ո՛չ շենքի համար և ո՛չ էլ շենքով ամրակայված և շենքի
սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասի համար, քանի որ դրանք պատշաճ չեն
գույքագրվել համայնքների/պետության կողմից և չեն ներկայացվել անշարժ գույքի
կադաստր՝ համայնքի/պետության կամ այլ սեփականատերերի կողմից, չեն գրանցվել և
չեն

ստացել

կադաստրային

սեփականության

իրավունքի

ծածկագիր։
գրանցման

Հասարակական
բացակայության

շենքի

նկատմամբ

պատճառով,

երբեմն,

հնարավոր չի լինի կամ դժվար կլինի համապատասխան տվյալներ լրացնել շենքի
անձնագրի մեջ։
Միասնական

անձնագրում

ներառված

տեղեկատվության

զգալի

մասի

սկզբնաղբյուր է հանդիսանում շենքի ճարտարապետաշինարարական նախագծային
փաստաթղթերը: Շենքի վերաբերյալ հիմնական տեղեկությունը կարելի է ձեռք բերել
առաջնային տեղեկություն պարունակող փաստաթղթեր տիրապետողներից:

Դրանց

թվին

ոլորտի

կարող

պետական

են

դասվել

կառույցները,

փաստաթղթերը,

համայնքապետարանները,
որտեղ

նախագծային

համատիրությունները,
սահմանված կարգով

արխիվացվում
և

են

քաղաքաշինության

նախագծա-նախահաշվային

կառուցապատող

ընկերությունները,

անշարժ գույքի պետական ռեգիստրը, որտեղ օրենքով
արխիվացվում և պահպանվում են անշարժ գույքին առնչվող

բոլոր փաստաթղթերը, այդ թվում՝ կադաստրային քարտեզները, կադաստրային
գործում ներառված փաստաթղթերը, գրանցամատյանները և այլն:
Նորակառույց հասարակական շենքերի դեպքում Անձնագրի լրացումը պետք է
դառնա պարտադիր պահանջ և նախագծային փաթեթի հետ միասին ներկայացվի
անշարժ գույքի պետական ռեգիստր գրանցման նպատակով, որից հետո ներառվի
կադաստրային

գործում

որպես

վերջինիս

անբաժանելի

մաս։

Հետագա

բոլոր

թարմացումները և փոփոխությունները պետք է նույն կարգով գրանցվեն անշարժ գույքի
պետական ռեգիստրում և արտացոլվեն ինչպես անձնագրում, այնպես էլ շենքերի
տեղեկատվական միասնական համակարգում և հասանելի լինեն բոլոր այն անձանց
համար, ովքեր իրավունք ունեն ստանալ անձնագիր կամ դրանում ամփոփված
տեղեկություն։
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Շենքի (օբյեկտի) վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվության լրացում
Շենքի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվության զգալի մասը լրացվում է դրա
ճարտարապետաշինարարական

նախագծից

վերցված

տվյալների

հիման

վրա:

Մասնավորապես նախագծային փաստաթղթերից վերցվում են հետևյալ տվյալները.
•

օբյեկտի տեղակայումը (առանձին կանգնած շենք, ներկառուցված, կցակառույց,
մի քանի հարկ խառը կառուցապատման կամ բազմաբնակարան շենքում)

•

կառուցման տարեթիվը

•

կառուցապատող ընկերության անվանումը

•

շահագործման հանձնման տարեթիվը

•

նախագծի տիպը (անհատական, տիպարային` սերիա)

•

նախագիծը մշակած կազմակերպությունը

•

հողամասի ընդհանուր մակերեսը (քմ)

•

շենքի սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասի (այդ

թվում` շենքի տակ

գտնվող) ընդհանուր մակերեսը (քմ)
•

օբյեկտի հզորությունը (տարողունակությունը, թողունակությունը)

•

շինարարական ծավալը (խմ)

•

շենքի կառուցապատման մակերեսը (քմ)

•

շենքի ընդհանուր մակերեսը (քմ)

•

կոնստրուկտիվ լուծումը (քարի կամ աղյուսի շարվածքից կրող պատերով,
խոշորաբլոկային,

խոշորապանելային,

կարկասային,

կարկասապանելային,

ծածկերի բարձրացման եղանակով կառուցված, փայտե շենքեր)
•

միավոր

մակերեսի

համար

էլեկտրաէներգիայի,

ջրի,

գազի

ծախսը

(էլեկտրաէներգիա, կվտ.ժամ; ջուր, լ/օր; բնական գազ, հազ. խմ)
Օբյեկտի գերատեսչական պատկանելիությունը, ինչպես նաև սեփականության
ձևը` ըստ սեփականության իրավունքի սուբյեկտների լրացվում են ՀՀ անշարժ գույքի
կադաստրի կոմիտեից վերցված տվյալների հիման վրա:
Շենքի տեղակայման տարածագնահատման գոտին որոշվում է

շենքի ՀՀ

կառավարության 2003 թ. ապրիլի 17-ի թիվ 470-Ն որոշման հիման վրա:
Շենքի և դրա տակ գտնվող հողամասի կադաստրային ծածկագրերը լրացվում են
ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեից վերցված տվյալների հիման վրա:
Մի շարք տվյալներ լրացնում է լիցենզավորված կազմակերպության կողմից
իրականացված «Շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացության» տվյալների
հիման վրա: Մասնավորապես.
•

շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը

•

շենքի վնասվածության աստիճանը

•

շենքի տեխնիկական վիճակի ընդհանուր գնահատականը (լավ, բավարար,
անբավարար, վթարային):
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Շենքի Էներգաարդյունավետության դասը (A++, A+, A, B+, B, C+, C, C-, D, E)
լրացվում է «Շենքի էներգետիկ անձնագրի» տվյալների հիման վրա, որը կազմվում է
լիցենզավորված կազմակերպության կողմից:
Շենքի պատկանելիությունը պատմամշակութային հուշարձանին որոշվում է ՀՀ
պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկի հիման վրա և լրացվում է
սերտիֆիկացված անձի կողմից:
Շենքի
անվանումը

կառավարման
լրացվում

է

գործունեությունը

տեղական

իրականացնող

ինքնակառավարման

կազմակերպության

մարմիններից

ստացվող

տվյալների կամ ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կողմից տրված տեղեկատվության հիման
վրա:
Օբյեկտի սենքերի և սպասարկման համար նախատեսված առանձին կանգնած
օժանդակ շինությունների վերաբերյալ տեղեկատվության լրացում
Օբյեկտի սենքերին և սպասարկման համար նախատեսված շինություններին
վերաբերող

տեղեկությունը

վերացվում

է

նախագծից

և

տրվում

ըստ

դրանց

գործառնական նշանակության` ներառելով դրանց ընդհանուր թիվը և մակերեսը
քառակուսի մետրերով:
Հասարակական շենքերի և շինությունների վերաբերյալ տեղեկությունը ներառում է
նաև ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող ոչ բնակելի շինությունների
մասին տեղեկությունը:
Ըստ նպատակային և գործառնական նշանակության շինությունների ընդհանուր
թիվը և դրանց մակերեսը քառակուսի մետրերով լրացվում են շենքի նախագծից վերցված
տվյալների հիման վրա կամ անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի կողմից տրված
պաշտոնական տեղեկատվության հիման վրա:
Ըստ սեփականության իրավունքի սուբյեկտների, բաշխման մասին տեղեկությունը
լրացվում է ՀՀ անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի տվյալների հիման վրա:
Ստորգետնյա ավտոկայանատեղերի դեպքում՝ ընդհանուր մակերեսը քառակուսի
մետրերով, ինչպես նաև ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանման տեղերի թիվը
լրացվում են շենքի նախագծից վերցված տվյալների և/կամ ՀՀ անշարժ գույքի պետական
ռեգիստրի տվյալների կամ համայնքապետարանների կողմից տրված տեղեկատվության
հիման վրա:
Ընդհանուր
տեխնիկական

բաժնային
հարկի,

աստիճանահարթակների,

սեփականություն

ձեղնահարկի,

հանդիսացող

մանսարդային

հարկի,

վերելակների/վերելակահորերի)

գույքի

(նկուղի,

սանդղավանդակի,

վերաբերյալ

տվյալները

(ընդհանուր մակերեսը քառակուսի մետրերով, բարձրությունը մետրերով, թիվը և այլն)
լրացվում են շենքի նախագծից վերցված տվյալների հիման վրա կամ ՀՀ անշարժ գույքի
պետական ռեգիստրի տվյալների հիման վրա, եթե առկա է օրենքով սահմանված
կարգով գրանցված այդպիսի տեղեկություն:
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Շենքի

հիմնական

կառուցվածքային

տարրերի

բնութագրերի

վերաբերյալ

տեղեկատվության լրացում
Շենքի ծավալահատակագծային լուծումները (ուղղանկյունաձև, Г-ա ձև, П-ա ձև, T-ա
ձև,

H-ա ձև,

կլոր, բարդ

հատվածամասերի

եզրագիծ ունեցող),

հակասեյսմիկ

եզրաչափսերը, շենքի

կարաններով,

տեղակայման

բաժանումը

տարածքի

սեյսմիկ

ազդեցության ընդունված մակարդակը, լրացվում են ըստ նախագծում նշված տվյալների:
Շենքի

հիմնական

կառուցվածքային

տարրերի

(հիմքերի,

շենքը

պատող

կոնստրուկցիաների, ծածկերի, պատշգամբների, սեյսմամեկուսացման համակարգի,
տանիքի) բնութագրերի վերաբերյալ տեղեկությունը

լրացվում է նախագծից վերցված

տվյալների հիման վրա:
Շենքի սեյսմակայունության գնահատականը համաձայն գործող նորմերի, դրա
հետագա օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունները լրացվում են լիցենզավորված
կազմակերպության կողմից իրականացված «Շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ
եզրակացության» տվյալների հիման վրա:

Շենքի հիմնական ինժեներական համակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվության
լրացում
Շենքի հիմնական ինժեներական համակարգերի (ներշենքային սառը և տաք
ջրամատակարարման,

ջրահեռացման

(կոյուղու),

ջերմամատակարարման,

էլեկտրամատակարարման, գազամատակարարման և այլ) վերաբերյալ տվյալների
մեծամասնությունը լրացվում է նախագծի տվյալների հիման վրա:
Ներշենքային սառը և տաք ջրամատակարարման, ջրահեռացման (կոյուղու),
ջերմամատակարարման,

էլեկտրամատակարարման,

գազամատակարարման,

օդափոխության, օդորակման համակարգերի ֆիզիկական մաշվածության վերաբերյալ
տվյալները լրացվում են լիցենզավորված կազմակերպության կողմից իրականացված
«Շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացության» տվյալների հիման վրա:
Ներդիրների լրացում
«Ներդիր 1. Շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն»: Կազմվում է
լիցենզավորված կազմակերպության կողմից: Կազմման մոտավոր արժեքը կախված է
շենքի տիպից:
«Ներդիր 2. Ինժեներաերկրաբանական հետազննության նյութեր»: Գոյություն ունեցող
կառույցների

համար

պետք

է

կատարել

նոր

ինժեներաերկրաբանական

հետազոտություններ, իսկ նորակառույցների համար` տվյալները վերցնել նախագծային
փաստաթղթերից։ Ինժեեներաերկրաբանական հետազոտությունները պետք է կատարել
յուրաքանչյուր կառույցի համար առնվազն 3 հորատանցքով, որոնցից մեկը առնվազն 20մ
խորությամբ։

Հորատանցքերի

ընդհանուր

խորությունը

կկազմի

մոտ

40-50մ։
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Հորատանցքի 1մ խորության արժեքը հետազոտության նյութերով կազմում է 45000 ՀՀ
դրամ։
«Ներդիր

3.

Շենքի

էներգետիկ

անձնագիր»:

Կազմվում

է

լիցենզավորված

կազմակերպության կողմից` շենքի կառավարման մարմնի պատվերով:
«Ներդիր

4.

Շենքի

աղբահանության

համակարգի

նկարագրությունը»:

Նման

եզրակացության կազմման փորձը հանրապետությունում բացակայում է: Ներդիրի
ձևաչափը պետք է մշակվի համաձայն 2009 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն ՀՀ
առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված Սանիտարական կանոնների
և

նորմերի

«Շենքի

աղբահանման

համակարգ»

բաժնի

պահանջներին

համապատասխան:
«Ներդիր 5. Սեյսմամեկուսացման համակարգի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ
եզրակացություն»:

Այն

կազմվում

է

լիցենզավորված

կազմակերպության

կողմից`

համապատասխան գործիքային չափումների միջոցով։ Նման եզրակացության կազմման
արժեքը կախված է շենքի տիպից:
«Ներդիր 6. Շենքի հրդեհային անվտանգության վերաբերյալ եզրակացություն»

և

«Ներդիր 7. Շենքի վերելակների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն»:
Այդ

ներդիրների

նախարարության

լրացումը

պետք

(ԱԻՆ-ի)

կողմից

է

իրականացվի
տրվող

Արտակարգ

եզրակացությունների

իրավիճակների
հիման

վրա`

համապատասխան հետազննություն անցկացնելուց հետո: Նման եզրակացությունների
տրամադրումը վճարովի ծառայություն է և իրականացվում է շենքի սեփականատիրոջ
կամ

կառավարման

մարմնի

անունից

ներկայացված

դիմումի

հիման

վրա։

Եզրակացության կազմման արժեքը կախված է շենքի տիպից: Ներդիրների փոխարեն
անձնագրին

կարող

եզրակացությունը»

են

կցվել

«Շենքի

հրդեհային

անվտանգության

վերաբերյալ

և «Շենքի վերելակների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ

եզրակացությունը», եթե այդպիսիք կան շենքում։
«Ներդիր 8. Տեղեկություն տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց համար
մատչելիության

պայմանների

վերաբերյալ»:

Տվյալ

ներդիրը

լրացվում

է

ՀՀ

քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2018 թ. հոկտեմբերի 15-ի թիվ 123-Լ հրամանի
հավելվածով հաստատված «Գոյություն ունեցող հասարակական և արտադրական
նշանակության շենքերում և շինություններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց
համար մատչելի պայմանների գնահատման» ձևաչափի հիման վրա, հասարակական
շենքերին հարմարացնելու նպատակով որոշակի փոփոխություններ կատարելով։
«Ներդիր

9.

Ճարտարապետաշինարարական

նախագծային

փաստաթղթեր»:

Այս

ներդիրը ներառում է հետևյալ նախագծային փաստաթղթերը.
•

շենքի գլխավոր հատակագիծ,

•

շենքի առանձին հարկերի հատակագծեր (այդ թվում` նկուղի, տեխնիկական
ընդհատակի, տեխնիկական հարկի և ձեղնահարկի),
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•

շենքի ճակատային լուծումների գրաֆիկական նկարագիր,

•

շենքի էլեկտրամատակարարման, ջերմամատակարարման, օդափոխության և օդի
լավորակման, գազամատակարարման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման
(կոյուղու) ներքին ցանցերի սխեմաներ,

•

շենքի կապի և ազդանշանման կազմակերպման սխեմաներ:

Գոյություն ունեցող շենքերի համար` նախագծերի բացակայության դեպքում, վերոնշյալ
փաստաթղթերի

ապահովման

նպատակով

կատարվում

է

չափագրություն

և

գրաֆիկական նյութի պատրաստում, որը պահանջում է համապատասխան ծախսեր:
Նորակառույց շենքերի համար Անձնագրում ներառելու նպատակով փաստաթղթերը
վերցվում է նախագծային փաստաթղթերի փաթեթից։
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Հավելված 1.6.1 Հասարակական շենքի միասնական անձնագրի տվյալների լրացման
աղբյուրները
1. Ընդհանուր տեղեկություն շենքի (օբյեկտի) վերաբերյալ
հ/հ

Ցուցանիշ

1.1

Օբյեկտի գերատեսչական պատկանելիությունը

Տեղեկատվության
աղբյուրը
ՀՀ կադաստրի
կոմիտե

Նպատակային նշանակությունը (ՀՀ կառավարության
1.2

29.06.2017թ. թիվ 757-Ն որոշման կետ 2 հավելվածի

Որոշում

համաձայն)
1.3
1.4

Սեփականության ձևը՝ ըստ սեփականության իրավունքի
սուբյեկտների
Օբյեկտի տեղակայումը (առանձին կանգնած շենք,
ներկառուցված, կցակառույց, …. Հարկ շենքում)

1.5

Կառուցման տարեթիվը

1.6

Կառուցապատող ընկերության անվանումը

ՀՀ կադաստրի
կոմիտե
նախագիծ
կառուցապատման
թույլտվություն
ավարտված
շինարարական

1.7

Շահագործման հանձնման տարեթիվը

օբյեկտը
շահագործման
ընդունման ակտ

1.8

Նախագծի տիպը (անհատական, տիպարային` սերիա)

նախագիծ

1.9

Նախագիծը մշակած կազմակերպությունը

նախագիծ
ՀՀ կառավարության

1.10

Շենքի տեղակայման տարածագնահատման գոտին

17.04․2003թ N470-Ն
որոշում

1.11

Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը

1.12

Հողամասի ընդհանուր մակերեսը (քմ), որից`

ՀՀ կադաստրի
կոմիտե
նախագիծ

շենքի սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասի
1.12.1

(այդ թվում` շենքի տակ գտնվող) ընդհանուր մակերեսը

նախագիծ

(քմ)
1.13

Շենքի կադաստրային ծածկագիրը

ՀՀ կադաստրի
կոմիտե

Օբյեկտի հզորությունը (տարողունակությունը,
թողունակությունը)
1.14

Շենքի Էներգաարդյունավետության դասը (A++, A+, A,
B+, B, C+, C, C-, D, E)

նախագիծ
Էներգետիկ անձնագիր
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1.15

Շենքը հանդիսանում է պատմամշակութային հուշարձան
(այո/ոչ)

հուշարձանների ցանկ

1.15.1

Եթե այո, ապա նշել տիպը

հուշարձանների ցանկ

1.16

Շինարարական ծավալը (խմ), այդ թվում`

նախագիծ

1.16.1

0.00 նիշից ցածր

նախագիծ

1.16.2 0.00 նիշից բարձր

նախագիծ

1.17

Շենքի կառուցապատման մակերեսը (քմ)

նախագիծ

1.18

Շենքի ընդհանուր մակերեսը (քմ), այդ թվում`

նախագիծ

1.18.1

0.00 նիշից ցածր

նախագիծ

1.18.2 0.00 նիշից բարձր
1.19

նախագիծ

Կոնստրուկտիվ լուծումը (քարի կամ աղյուսի շարվածքից
կրող պատերով, խոշորաբլոկային, խոշորապանելային,
կարկասային, կարկասապանելային, ծածկերի

նախագիծ

բարձրացման եղանակով կառուցված, փայտե շենքեր)
1.20

Շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը (%)

տեխնիկական
եզրակացություն

1.21

Շենքի վնասվածության աստիճանը

տեխնիկական
եզրակացություն

1.22

Շենքի տեխնիկական վիճակի ընդհանուր

տեխնիկական

գնահատականը (լավ, բավարար, անբավարար,

եզրակացություն

վթարային)
1.23

Շենքի կառավարման գործունեություն իրականացնող
կազմակերպության անվանումը

1.24

համայնք

Ըստ նախագծի միավոր մակերեսի համար
էլեկտրաէներգիայի, ջրի, գազի ծախսը
(էլեկտրաէներգիա, կվտ.ժամ; ջուր, լ/օր; բնական գազ,

նախագիծ

հազ. խմ)
1.25

Այլ տեղեկություն

համայնք

2. Տեղեկություն օբյեկտի սենքերի և սպասարկման համար նախատեսված առանձին
կանգնած օժանդակ շինությունների վերաբերյալ
հ/հ

Ցուցանիշի անվանումը

2.1

Օբյեկտի սենքեր

2.1.1

Ընդհանուր թիվը, այդ թվում ըստ
գործառնական նշանակության

Չափման

Տեղեկատվության

միավորը

աղբյուրը

միավոր

նախագիծ

2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.n
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2.1.2

Ընդհանուր մակերեսը

քմ

2.1.3

Օբյեկտի սպասարկման համար

նախագիծ
նախագիծ

նախատեսված շինություններ
2.1.3.1

Ընդհանուր թիվը, այդ թվում ըստ

միավոր

գործառական նշանակության
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.n
2.1.3.2

Ընդհանուր մակերեսը,

2.1.4

Այլ տեղեկություն

քմ

նախագիծ
կառավարող
մարմին

3. Տեղեկություն շենքի հիմնական կառուցվածքային տարրերի բնութագրերի վերաբերյալ
հ/հ

Ցուցանիշի անվանումը
Ծավալահատակագծային

3.1

Չափման

Տեղեկատվու-

միավորը

թյան աղբյուրը

լուծումները

(ուղղանկյունաձև, Ã-ա ձև, Ï-ա ձև, T-ա ձև, H-ա
ձև, կլոր, բարդ եզրագիծ ունեցող),

(մ)

նախագիծ

եզրաչափերը
3.2
3.3

Շենքի

բաժանումը

հատվածամասերի

հակասեյսմիկ կարաններով (այո/ոչ)

-

Տեղակայման տարածքի սեյսմիկ ազդեցության

նախագիծ

ընդունված մակարդակը
3.3.1

ըստ նախագծի (բալ, գոտի` արագացում g-ի

նախագիծ

մասերով)
3.3.2

ըստ գործող նորմերի (գոտի` արագացում g-ի

նախագիծ

մասերով)
3.4

Շենքի

սեյսմակայունության

նախագիծ

գնահատականը

համաձայն գործող նորմերի (սեյսմակայուն է, չի
բավարարում
նորմերի

սեյսմակայուն

պահանջներին`

շինարարության

տեխնիկական

վնասվածության,

հետազոտություն

տեղանքի սպասվող սեյսմիկ ազդեցության կամ
նորմերի պահանջների փոփոխման պատճառով)
3.5

Շենքի հետագա օգտագործման վերաբերյալ
առաջարկություններ
շահագործվել,

(շենքը

պահանջվում

կարող
է

է

տեխնիկական

մասնակի

հետազոտություն

ուժեղացում, պահանջվում է լրիվ ուժեղացում,
շենքը ենթակա է քանդման)
3.6

Հիմքեր

3.6.1

նյութը

(խամքարաբետոնե,

բետոնե,

-

նախագիծ
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երկաթբետոնե, այլ)
3.6.2

տիպը

(ժապավենային,

սալային,

առանձին

-

կանգնած,այլ)

նախագիծ

3.6.3

հիմքի ներբանի տեղադրման խորությունը

մ

նախագիծ

3.6.4

սալվածքի առկայությունը, մակերեսը

քմ

նախագիծ

3.7

Շենքը պատող կոնստրուկցիան

3.7.1

կոնստրուկտիվ

լուծումը

(քարե

շարվածքով,

-

հավաքովի, միաձույլ ե/բ, այլ)
3.7.2

ջերմամեկուսացման

առկայությունը,

նյութը,

-/սմ

հաստությունը
3.8

Ծածկեր

3.8.1

միջնահարկային

ծածկի

և

վերնածածկի

նախագիծ
նախագիծ

-

կոնստրուկցիան (հավաքովի ե/բ սալ, միաձույլ

նախագիծ

ե/բ սալ, փայտե կոնստրուկցիա, այլ)
3.9

Պատշգամբներ

3.9.1

տիպը

(բարձակային,

կցակառույց),

թիվը,

քմ

կոնստրուկցիան
3.10

Սեյսմամեկուսացման համակարգ

3.10.1

սեյսմամեկուսացման
ռետինամետաղե

նախագիծ

շերտավոր
հենարաններ

(ՍՇՌՄՀ)`

-

նախագիծ

տեղադրման տարեթիվը
3.10.

հենարանների (ՍՇՌՄՀ) թիվը, նյութը

նախագիծ

2
3.11

Տանիք

3.11.1

տանիքի ձևը (հարթ, լանջավոր, այլ)

-

նախագիծ

3.11.2

տանիքի կոնստրուկտիվ լուծումը

-

նախագիծ

3.11.3

տանիքածածկի

նյութը

(փաթթոցային,

-

ասբոշիֆերային, թիթեղյա), գույնը
3.11.4

վերնածածկի

ջերմամեկուսիչ

շերտի

-

առկայությունը, նյութի տեսակը, հաստությունը
3.11.5

տանիքի ջրահեռացումը (ներքին ջրահեռացում,
արտաքին

ջրահեռացում՝

ազատ,

նախագիծ
նախագիծ

նախագիծ

կազմակերպված)
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4. Տեղեկություն շենքի հիմնական ինժեներական համակարգերի վերաբերյալ
Չափման

Տեղեկատվու-

միավորը

թյան աղբյուրը

հ/հ

Ցուցանիշի անվանումը

4.1

Ներշենքային սառը ջրամատակարարման համակարգ

4.1.1

համակարգի տիպը (փակուղային, օղակային)

նախագիծ

4.1.2

կանգնակների խողովակներ

նախագիծ

4.1.2.1

խողովակների երկարությունը/քանակը

4.1.2.2

խողովակների տրամագիծը

4.1.3

կանգնակների խողովակների նյութը (ծանր
խտության

պոլիէթիլենից,

գմ/միավոր

նախագիծ

մմ

նախագիծ

-

պոլիպրոպիլենից,

պոլիվինիլքլորիդից,

պոլիբուտիլենից,

մետաղապոլիմերից, ապակեպլաստից և այլ
պլաստմասսե
բրոնզե

նյութերից,

և

արույրե,

հակաքայքայիչ

չուգունե,

ներսից

պատվածքով

նախագիծ

պղնձե,

և

դրսից

պողպատե

խողովակներ)
4.1.4

ֆիզիկական մաշվածությունը

%

տեխնիկական
հետազոտություն

4.1.5

պոմպային

կայանքների

առկայությունը,

այո/ոչ

հզորությունը

լիտր/վ

4.1.6

ներանցումների թիվը

միավոր

4.1.7

կցվածքային միացումներին մոտեցման
հնարավորությունը

4.2
4.2.1

նախագիծ
նախագիծ

այո/ոչ

Ներշենքային ջրահեռացման (կոյուղու) համակարգ
կանգնակների խողովակների երկարությունը,
տրամագիծը

4.2.2

նախագիծ

գծմ/մմ

նախագիծ

կանգնակների խողովակների նյութը (ծանր
խտության պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից,
պոլիվինիլքլորիդից, պոլիբուտիլենից,
մետաղապոլիմերից, ապակեպլաստից և այլ

նախագիծ

պլաստմասսե նյութերից, պղնձե, բրոնզե և
արույրե, ներսից և դրսից հակաքայքայիչ
պատվածքով պողպատե խողովակներ)
4.2.3

ֆիզիկական մաշվածությունը

%

տեխնիկական
հետազոտություն

4.2.4

կցվածքային միացումներին մոտեցման
հնարավորությունը

4.3
4.3.1

այո/ոչ

նախագիծ

Ներշենքային տաք ջրամատակարարման համակարգ
համակարգի տիպը (կենտրոնական տաք
ջրամատակարարում, տեղական

նախագիծ
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ջրատաքացուցիչներ, այլ)
4.3.2

կանգնակների խողովակների երկարությունը,

գծմ/մմ

տրամագիծը
4.3.3

նախագիծ

կանգնակների խողովակների նյութը (ծանր
խտության պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից,
պոլիվինիլքլորիդից, պոլիբուտիլենից,
մետաղապոլիմերից, ապակեպլաստից և այլ

նախագիծ

պլաստմասսե նյութերից, պղնձե, բրոնզե և
արույրե, ներսից և դրսից հակաքայքայիչ
պատվածքով պողպատե խողովակներ)
4.3.4

Ֆիզիկական մաշվածությունը

%

տեխնիկական
հետազոտություն

4.3.5

ջերմային ցանցի ջերմամեկուսացումը, նյութի

-

տեսակը, հաստությունը
4.3.6

կցվածքային միացումներին մոտեցման

այո/ոչ

հնարավորությունը
4.3.7

պոմպային կայանքների առկայությունը, թիվը,

այո/ոչ

հզորությունը

խմ/ժ

4.4

Ներշենքային ջերմամատակարարման համակարգ

4.4.1

համակարգի տիպը (կենտրոնական տաք

նախագիծ
նախագիծ
նախագիծ

գծմ/մմ

ջրամատակարարում, տեղական

նախագիծ

ջրատաքացուցիչներ, այլ)
4.4.2

կանգնակների խողովակների երկարությունը,

նախագիծ

տրամագիծը
4.4.3

կանգնակների խողովակների նյութը (ծանր
խտության պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից,
պոլիվինիլքլորիդից, պոլիբուտիլենից,
մետաղապոլիմերից, ապակեպլաստից և այլ

նախագիծ

պլաստմասսե նյութերից, պղնձե, բրոնզե և
արույրե, ներսից և դրսից հակաքայքայիչ
պատվածքով պողպատե խողովակներ)
4.4.4

Ֆիզիկական մաշվածությունը

%

տեխնիկական
հետազոտություն

4.4.5

ջերմային ցանցի ջերմամեկուսացումը, նյութի

այո/ոչ

տեսակը, հաստությունը
4.4.6
4.5

կցվածքային միացումներին մոտեցման

այո/ոչ

հնարավորությունը

խմ/ժ

նախագիծ
նախագիծ

Ներշենքային էլեկտրամատակարարման համակարգ

4.5.1

բաշխիչ վահանների թիվը

միավոր

4.5.2

հաշվիչների թիվը, այդ թվում ըստ բնակելի և

միավոր

ոչ բնակելի շինությունների, ընդհանուր գույքի

նախագիծ
նախագիծ
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4.5.3

ֆիզիկական մաշվածությունը

%

տեխնիկական
հետազոտություն

4.6

Ներշենքային գազամատակարարման համակարգ

4.6.1

կենտրոնացված համակարգի առկայությունը

4.6.2

կանգնակների խողովակների երկարությունը,
տրամագիծը

4.6.3

նախագիծ
գծմ/մմ

ֆիզիկական մաշվածությունը

%

նախագիծ
տեխնիկական
հետազոտություն

4.7

Վերելակներ

4.7.1

վերելակների ընդհանուր թիվը, այդ թվում`

միավոր

4.7.1.1

բեռնատար վերելակների թիվը, տեղադրման

միավոր

տարեթիվը, հզորությունը
4.7.1.2

մարդատար վերելակների թիվը, տեղադրման

կվտ
միավոր

տարեթիվը, հզորությունը
4.7.2

վերելակների բեռնունակությունը՝

4.7.2.1

բեռնամարդատար

4.7.2.2

մարդատար

4.7.3

շահագործման համար պիտանի վերելակների

կվտ

նախագիծ
նախագիծ
նախագիծ
նախագիծ

կգ

նախագիծ

Մարդ/կգ

նախագիծ

միավոր

թիվը, այդ թվում`

նախագիծ

4.7.3.1

բեռնամարդատար

միավոր

նախագիծ

4.7.3.2

մարդատար

միավոր

նախագիծ

4.7.4

վերելակների տեխնիկական վիճակը ըստ

այո/ոչ

ԱԻՆ

եզրակացության
4.7.4.1

եզրակացություն

եթե այո, գնահատականը 5 բալանոց

ԱԻՆ

սանդղակով
4.7.5

Տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացության

եզրակացություն
Այո/ոչ

առկայություն

ԱԻՆ
եզրակացություն

4.8

Օդափոխության և օդի լավորակման համակարգեր

4.8.1

օդափոխության համակարգի տիպը
(արհեստական մղումով, բնական մղումով

նախագիծ

արտածման, համափոխանակային
արտածման, այլ)
4.8.2

օդափոխության համակարգի
խողովակաշարերի ջերմամեկուսացման

այո/ոչ

նախագիծ

առկայությունը
4.8.3

օդի լավորակման համակարգի տիպը

այո/ոչ

(օդորակիչ, ջերմային պոմպ, այլ)
4.8.4

ծխահեռացման համակարգի առկայություն,

նախագիծ

այդ թվում
4.8.4.1

բազմահարկ շենքում

նախագիծ

այո/ոչ

նախագիծ
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4.8.4.2

ստորգետնյա ավտոկայանատեղիներում

4.9

Լուսավորություն

4.9.1

ընդհանուր օգտագործման տարածքների
լուսավորման համակարգի տեսակը (շարժման

այո/ոչ

նախագիծ

-

նախագիծ

-

նախագիծ

տվիչով, մեխանիկական, լուսային, այլ)
4.9.2

ընդհանուր օգտագործման տարածքների
լուսատուների/լամպերի թիվը` ըստ տեսակի և
հզորության

4.9.3

ճակատային լուսատուների թիվը, տեսակը,
հզորությունը

նախագիծ

-

4.10

Կապ

4.10.1

ալեհավաքի առկայություն

4.11

Անվտանգության և տեսահսկման համակարգ

4.11.1

անվտանգության համակարգի տիպը

այո/ոչ

նախագիծ

(տեսահսկման խցիկ, դոմոֆոն,

նախագիծ

պահակախցիկ, այլ)
4.12
4.12.1

Հրդեհի ազդանշման և հրդեհաշիջման համակարգ
հրդեհի ազդանշման համակարգի

նախագիծ

առկայությունը տիպը (ձայնային, լուսային, այլ)
4.12.2

հրդեհաշիջման համակարգի առկայությունը,

նախագիծ

տիպը
4.12.3

շենքից մարդկանց տարհանման պլանի

այո/ոչ

առկայություն
4.13
4.13.1

Շենքի աղբահեռացման համակարգ
համակարգի տիպը (աղբամուղերի միջոցով,

այո/ոչ

այլ)
4.13.2

աղբամուղների թիվը

4.13.3

աղբամուղների ձեղնահարկային դռնակների և
հորանների ստուգիչ անցքերի կափարիչների

այո/ոչ

աղբամուղների բեռնավորող փականների
կափարիչների ապահովվածությունը ռետինե

այո/ոչ

միջադիրներով
4.13.5

նախագիծ
նախագիծ

առկայությունը
4.13.4

նախագիծ

ակնադիտական
հետազոտություն
ակնադիտական
հետազոտություն

աղբախցերի դռների առկա վիճակի
նկարագրությունը (ամուր փակվում են, սողնակ
ունեն, նրանց ստորին մասը և շեմքերը`
թիթեղով պատված են, հատակների անցքերը

այո/ոչ

ակնադիտական
հետազոտություն

և բացվածքները ամրակցված են)
4.14

Այլ տեղեկություն

կառավարող
մարմին
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5.ՆԵՐԴԻՐՆԵՐ
հ/հ
Ներդիր 1
Ներդիր 2

Ներդիրի վերնագիրը
Շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ

Ակնադիտական և

եզրակացություն

գործիքային ստուգում

Ինժեներաերկրաբանական հետազննության
նյութեր

Ներդիր 3

Տեղեկատվության աղբյուրը

Շենքի էներգետիկ անձնագիր

հետազոտություն
Էներգետիկ
աուդիտ/հետազոտություն

Ներդիր 4
Ներդիր 5

Շենքի աղբահանության համակարգի

Սեփականատեր/կառավ

նկարագրությունը

արիչ

Սեյսմամեկուսացման համակարգի
տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ

հետազոտություն

եզրակացություն
Ներդիր 6

Շենքի

հրդեհային

անվտանգության

վերաբերյալ եզրակացություն
Ներդիր 7

Շենքի վերելակների տեխնիկական վիճակի
վերաբերյալ եզրակացություն

Ներդիր 8

ԱԻՆ հետազոտություն
ԱԻՆ հետազոտություն

Տեղեկություն տեղաշարժման դժվարություն
ունեցող անձանց համար

մատչելիության հետազոտություն

պայմանների վերաբերյալ
Ներդիր 9

Ճարտարապետաշինարարական
նախագծային փաստաթղթեր

հետազոտություն, նախագիծ
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6. Անձնագրի կազմման հիմքում ընկած իրավական և նորմատիվ ակտերը.
1. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 8-ի N282-Ն հրամանով
հաստատված
շինությունների

«Բնակելի,

հասարակական

տեխնիկական

վիճակի

և

արտադրական

հետազննության

շենքերի

ու

մեթոդական

ցուցումներ»
2. «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքը (ՀՕ-237-Ն,
23.06.2011)
3. «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքը ՀՕ-148 (01.04.2001)
4. «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը (12.06.2002)
5. ՀՀ կառավարության

2017 թ.

հունիսի 29-ի «Շինությունների նպատակային

նշանակության դասակարգման ցանկը սահմանելու մասին» թիվ 757-Ն որոշում
6. ՀՀ կառավարության 1999 թ. հունիսի 10-ի «ՀՀ տարածքում սեյսմիկ ռիսկի
նվազեցման համալիր ծրագրի մասին» թիվ 429 որոշում
7. ՀՀ կառավարության 1999 թ. հունիսի 7-ի «Երևանի տարածքում սեյսմիկ ռիսկի
նվազեցման համալիր ծրագրի մասին» թիվ 392 որոշում
8. ՀՀ կառավարություն 2017 թ. սեպտեմբերի 14-ի «ՀՀ շենքերի և շինությունների
սեյսմակայունության

բարձրացման

ռազմավարությանը

հավանություն

տալու

մասին» թիվ 39 որոշում
9. ՀՀ կառավարության 2006 թ. դեկտեմբերի 21-ի «Էլեկտրատեղակայանքների
սարքվածքին

ներկայացվող

ընդհանուր

պահանջներ»

տեխնիկական

կանոնակարգի հաստատման մասին» թիվ 1943-Ն որոշում
10. ՀՀ

կառավարության

2006

թ.

փետրվարի

9-ի

«Վերելակների

և

դրանց

շահագործման անվտանգության պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը
հաստատելու մասին» թիվ 692-Ն որոշում
11. ՀՀ կառավարության 2005 թ. դեկտեմբերի 22-ի «Անվտանգության կանոնները
գազի տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգը» հաստատելու մասին թիվ
2399-Ն որոշում
12. ՀՀՇՆ 31-03.01-2014 «Հանրակրթական նշանակության շենքեր»
13. ՍՆԻՊ 31-06-2009 «Հասարակական շենքեր և կառույցներ»
14. ՍՆԻՊ 31-05-2003 «Ադմինիստրատիվ նշանակության հասարակական շենքեր»
15. ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
16. ՀԱՏ 362-2013 Շենքի էներգետիկ անձնագիր
17. ՀՀՇՆ 24-01-2016 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն»
18. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 «Սեյսմակայուն շինարարություն․ նախագծման նորմեր»
19. ՀՀՇՆ 20-06-2014 «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում
և ուժեղացում. Հիմնական դրույթներ: Փոխարեն ՀՀՇՆ I-4.02-99»
20. ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության
սակավաշարժուն խմբերի համար»
21. ՀՀՇՆ.40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
22. ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»
23. ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
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24. ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 «Գազաբաշխիչ համակարգեր»
25. ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 Շինարարական նորմերի ձեռնարկ
26. ՎՍՆ 59-88 «Բնակելի և հասարակական շենքերի էլեկտրասարքավորանք.
Նախագծման նորմեր»
27. ՎՍՆ 62-91 «Հաշմանդամների ու ազգաբնակչության սակավաշարժուն խմբերի
պահանջմունքների համաձայն կենսագործունեության միջավայրի նախագծում»
28. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 22-ի «Բնակավայրերի
տարածքների

սանիտարական

հավաքմանը,

պահմանը,

պահպանմանը,

փոխադրմանը,

սպառման

մշակմանը,

թափոնների

վերամշակմանը,

օգտահանմանը, վնասազերծմանը և թաղմանը, բնակավայրերի տարածքների
սանիտարական

պահպանման,

սպառման

թափոնների

գործածության

բնագավառում աշխատանքներ իրականացնող անձնակազմի աշխատանքային
անվտանգությանը

ներկայացվող

հիգիենիկ

պահանջներ

N2.1.7.002-09

սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 25-Ն հրաման
29. ՀՀ

հանրային

ծառայությունները

կարգավորող

հանձնաժողովի

2006

թ.

դեկտեմբերի 27-ի «Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման
կանոնները սահմանելու մասին» թիվ 358-Ն որոշում
30. ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թ. նոյեմբերի
30-ի «Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման)
ծառայությունների մատուցման կանոնները սահմանելու մասին» թիվ 378-Ն
որոշում
31. ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թ. հուլիսի 8ի «Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոնների հաստատման
մասին» թիվ 95-Ն որոշում
32. ՀՀ կառավարության 17․04․2003 թ N470-Ն որոշում «Բազմաբնակարան բնակելի
շենքերի

բնակարանների,

(ամառանոցների)

և

անհատական

դրանց

հասարակական

և

բազմաբնակարան

բնակելի

արտադրական

կից

տների,

շինությունների,

արտադրական
շենքերում

նշանակության

բնակելի

առանձին

նշանակության
տեղակայված
շինությունների

այգետնակների
կանգնած

շինություններ,

հասարակական

և

տեղադրության

(տարածագնահատման գոտիականության) գործակիցները հաստատելու մասին»
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Հավելված 1.7 Շենքերի միասնական համակարգչային տեղեկատվական համակարգի
ներդրման տեխնիկական առաջադրանք
Ընդհանուր տեղեկություն
ՄԱԶԾ

հայաստանյան

գրասենյակը

իրականացնում

է

«Շենքերի

էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում»
ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիրը (այսուհետ' Ծրագիր), որի նպատակն է նվազեցնել ջերմոցային
գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերում:
Ծրագիրը ընդգրկում է հասարակական և բնակելի շենքերը և կենտրոնանում է
էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների համար բարենպաստ
շուկայական միջավայրի և ընդլայնման ընդունակ բիզնես մոդելի ստեղծման վրա:
Լրացուցիչ տեղեկատվության համար խնդրում ենք այցելել ծրագրի կայքը (www.natureic.am):
Վերոհիշյալ

ծրագրի

շրջանակներում

իրականացվել

է

«Հասարակական

և

բազմաբնակարան շենքերի անձնագրերի օրինակելի ձևերի մշակում, և շենքերի
տեղեկատվական համակարգի ներդրման համակարգչային ծրագրի տեխնիկական
առաջադրանքի մշակում» աշխատանքը: Դրա արդյունքներից է` բազմաբնակարան և
հասարակական շենքերի անձնագրերի օրինակելի ձևերի մշակումը, ընտրված 4 շենքերի
տեխնիկական վիճակի հետազննության և էներգետիկ անձնագրերի հիման վրա
անձնագրերի

լրացումը

անձնագրերում

առկա

և

անձնագրի

տեղեկությունը

լրացման

ուղեցույցի

պետք

ներառվի

է

կազմումը։
շենքերի

Մշակված

միասնական

տեղեկատվական համակարգի համակարգչային ծրագրի մշակման և փորձարկման
համար:

Տեղեկություն ոլորտի մասին
Ընդհանուր ակնարկ
Շենքերի պահպանման, հուսալիության բարելավման, էներգաարդյունավետության
բարձրացման և շահագործման գործընթացները դառնում են աշխարհի երկրների մեծ
մասի համար առանցքային հիմնախնդիրներ: Բազմաբնակարան և հասարակական
շենքերի պահպանման և հուսալիության բարելավման հարցում առկա խոչընդոտներից է
դրանց

վերաբերյալ

տեղեկատվական

համապարփակ

համակարգերը

տեղեկատվության

հնարավորություն

են

պակասը:
տալիս

Ժամանակակից
տեղեկատվական

շտեմարանում ընդգրկել բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների օբյեկտների
վերաբերյալ

բազմաբովանդակ

տեղեկություն՝

ներառյալ

հասարակական

և

բազմաբնակարան շենքերի, դրանց տեխնիկական պարամետրերի, կառուցվածքների և
ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև շենքերի կառավարման մարմինների վերաբերյալ:
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Դա զգալիորեն բարձրացնում է շենքերի և ընդհանրապես, բնակարանային և կոմունալ
ծառայությունների

կառավարմանն

գերատեսչությունների

և

ու

պահպանմանն

կառավարման

ուղղված

մարմինների

պետական
աշխատանքի

արդյունավետությունը, այն դարձնում է ավելի թափանցիկ, մասնակցային և հաշվետու՝
բաց կառավարման սկզբունքներին համահունչ, իսկ մատուցվող ծառայությունները՝
առավել օպերատիվ և մատչելի բնակիչների համար։
Շենքերի

տեղեկատվական

նմանատիպ

համակարգերի

առկայությունը

անհրաժեշտություն է նաև Հայաստանի համար։ Ավելին, միջազգային փորձը ցույց է
տալիս, որ նման համակարգը պետք է լինի համապարփակ՝ ընդգրկելով ոչ միայն զուտ
տեխնիկական,
շենքերի

վիճակագրական

մասին,

այլ

նաև

տվյալներ

վերաբերի

հասարակական
ամբողջ

և

բազմաբնակարան

բնակարանային

և

կոմունալ

ծառայություններին և դառնա շենքերի կառավարման և պահպանման արդյունավետ
գործիք` ապահովելով բաց կառավարում, խնայելով ժամանակ և գումար։ Բոլոր
տեղեկատվական

համակարգերում

կարևորվել

է

հավաստի

և

արժանահավատ

տվյալների հավաքագրումը, տվյալների փոխանակման շղթան, պատասխանատու
սուբյեկտները, ըստ տարբեր չափորոշիչների տվյալների գեներացումը, ավտոմատ
հաշվետվությունների կազմումը և այլն։
Այսօր Հայաստանում գործում են որոշ հասարակական և բնակելի շենքերին
վերաբերող տեղեկություն ներառող էլեկտրոնային համակարգեր․
•

ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեն ունի անշարժ գույքի՝ այդ թվում նաև
բնակելի անշարժ գույքի վերաբերյալ ծավալուն տեղեկություն։

Գրեթե ողջ

տեղեկությունը էլեկտրոնային է, սակայն չի ներառում բնակարանային ոլորտին
վերաբերող ամբողջ տեղեկությունը։ Գործում է www.e-cadastre.am պաշտոնական
կայքը, որը նաև էլեկտրոնային կառավարման համակարգ է:
•

ՀՀ

քաղաքաշինության

կոմիտեի

Շինարարության

և

գիտատեխնիկական

նորմավորման վարչությունը վարում է շենքերի տեխնիկական հետազննության
էլեկտրոնային բազա Access ծրագրով։
•

«Քաղաքաշինական

ծրագրերի

փորձագիտական

կենտրոն»

ԲԲԸ-ն

իրականացնում է շենքերի տեխնիկական հետազննություն և վարում շենքերի
էլեկտրոնային բազա MapInfo Autocad ծրագրով։
•

Հայաստանի համայնքների մեծ մասում գործող Համայնքային կառավարման
տեղեկատվական համակարգը (ՀԿՏՀ) բազային լավ ռեսուրս է և տեխնիկապես
կարող է ինտեգրվել ապագա միասնական տեղեկատվական համակարգին։
Համակարգը ունի հասարակական և բնակելի շենքերին վերաբերող ենթաշերտ։

•

Երևանի քաղաքապետարանը ունի համատիրությունների կողմից կառավարվող
շենքերի ոչ ամբողջական էլեկտրոնային բազա, որ վարվում է Excel ֆորմատով։
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Թեպետ Հայաստանում այսօր գործում են մի շարք ծավալուն տեղեկություն
ներառող էլեկտրոնային համակարգեր, սակայն դրանք միասնական չեն և դրանց
կիրառման

մասով

առաջանում

են

որոշակի

խնդիրներ,

դրանք

չեն

ներառում

բնակարանային և հասարակական շենքերի և դրանց կոմունալ ծառայություններին
վերաբերող ամբողջական, համապարփակ, հավաստի, արժանահավատ և հասանելի
տեղեկություն։
Հարկ

է

նշել,

տեղեկատվական
կառավարման

որ

ներկայում

համակարգի
և

շենքերի

բացակայությունը

տեղական

միասնական

համակարգչային

սահմանափակում

ինքնակառավարման

է

պետական

մարմինների,

շենքերի

կառավարիչների և կոմունալ ծառայություններ տրամադրող ընկերությունների, ոլորտի
մասնագետ վերլուծաբանների հնարավորությունները՝ քաղաքականություն մշակման և
որոշումներ կայացնելու գործընթացներում:
Սույն

Առաջադրանքով

բազմաբնակարան
համակարգչային

նախատեսվում

շենքերին

(այսուհետ՝

տեղեկատվական

է

մշակել

շենքեր)

համակարգի

հասարակական

վերաբերող

(այսուհետ`

և

միասնական

ՇՄՀՏՀ)

ծրագրային

ապահովումը: Այն կնպաստի.
•

շենքերի բնութագրիչների տեղեկատվական շտեմարանների հիմնադրմանը և
գործարկմանը,

•

շենքերի հատկանիշները բնութագրող տվյալների (քանակական, հատկանիշային,
վերլուծական,

գրաֆիկական)

օգտագործողների

համար

մատչելիության

բարձրացմանը,
•

բնակարանային և
համայնքների

կոմունալ ոլորտներում՝ հանրապետության, մարզերի և

կառավարման

ընթացքում

առաջացած

տարբեր

խնդիրների

հրատապ լուծմանը,
•

շենքերի (ներառյալ ներշենքային ինժեներական համակարգերի) տեխնիկական
բնութագրերի վերաբերյալ համապարփակ և համակարգված տեղեկատվության
ապահովմանը,

•

շենքերի պահպանման և արդիականացման (այդ թվում սեյսմազինվածության և
էներգաարդյունավետության

բարձրացման)

ուղղությամբ

համապատասխան

վերլուծությունների իրականացմանն ու որոշումների կայացմանը, ինչպես նաև
իրականացվելիք միջոցառումների արդյունավետության բարձրացմանը,
•

շենքերի պահպանման և շահագործման պահանջների կատարմանն ուղղված
համապատասխան վերլուծությունների իրականացմանը,

•

պետական և դոնոր կազմակերպությունների աջակցության համակարգված
մոտեցումների ձևավորմանը,

•

շենքերի կառավարման արդյունավետության գնահատմանը և բարելավմանը։
Շենքերի

և

շինությունների

միասնական

տեղեկատվական

համակարգում

ամրագրված տվյալների մուտքագրման, լրացման, թարմացման, փոփոխությունների
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կատարման

և

տեղեկատվական

հոսքերի

փոխանակման

հնարավոր

շղթան

ներկայացված է Հավելված 1-ում:
Նախատեսվում է, որ համակարգը լինելու է քառաստիճան՝ 1) բազմաբնակարան
շենք

և/կամ

բազմաբնակարան

շենքի

կառավարման

մարմին,

2)

տեղական

ինքնակառավարման մարմին, 3) տարածքային կառավարման մարմին, 4) բնագավառի
լիազոր մարմին, ՀՀ քաղաքաշինության պետական: Ծրագիրը պետք է կիրառի նաև
«լավագույն, հասանելի տեխնոլոգիաներ» ընտրելու հնարավորություն:
Աշխատանքների շրջանակը, հիմնական առաջադրանքները և գործողությունները
Հիմնական առաջադրանքները.
Ծառայության շրջանակում կներառվի հետևյալը.
1. Շենքերի անձնագրերի օրինակելի ձևերում ներառված տվյալների
ուսումնասիրություն և դասակարգում: Տվյալների դասակարգում ըստ
ենթահամակարգերի (տվյալների քարտեզագրում):
2. Շենքերին վերաբերող տեղեկատվական բազայի կառուցվածքի և ինտերֆեյսի
մշակում և համաձայնեցում Պատվիրատուի հետ ըստ ենթահամակարգերի
տվյալների դասակարգման:
3. Տվյալների բազայի հիման վրա տեղեկատվական համակարգի համակարգչային
առցանց ծրագրային ապահովման մշակում և փորձարկում:
4. Առցանց տվյալների բազայի մշակում, ներբեռնում, փորձարկում, փոխադարձ
կապերի հստակեցում, փորձարկում և պատշաճ մեկնարկի երաշխավորում:
5. Տեղեկատվական համակարգից, առցանց տվյալների բազայից օգտվելու
ուղեցույցի մշակում:
6. Տեղեկատվական համակարգից, առցանց տվյալների բազայից օգտվելու
ուսուցման դասընթացի մոդուլի մշակում:
7. Վերապատրաստման դասընթացների անցկացում Պատվիրատուի կողմից նշված
շահագրգիռ անձանց համար:
8. Հաշվետվությունների ներկայացում, քննարկում և հաստատում:
ՇՄՀՏՀ-ին ներկայացվող պահանջներ
Տվյալների

դասակարգումը

պետք

է

իրականացվի

ըստ

առանձին

ենթահամակարգերի, որոնք են.
•

Բազմաբնակարան շենքեր

•

Հասարակական շենքեր
Սակայն տեղեկատվական համակարգը պետք է լինի ճկուն, բազմաֆունկցիոնալ,

հնարավորություն ունենա հետագայում ներառելու նաև այլ բաժիններ, հեշտությամբ
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փոխկապվելու այլ տեղեկատվական համակարգերի/հարթակների հետ տվյալների
փոխանակման և հաշվետվությունների կազմման համար։
Վերոնշյալ
անձնագրի

ենթահամակարգերից

բոլոր

բաժիններում

յուրաքանչյուրը
ներառված

պետք

է

ընդգրկի

շենքի

տեղեկությունը,

ինչպես

նաև

հնարավորություն ընձեռի փաստաթղթեր ներբեռնելու, մասնավորապես (բայց ոչ միայն).
•

տվյալներ շենքի վերաբերյալ,

•

տվյալներ շենքի շինությունների (բնակարանների) վերաբերյալ,

•

տվյալներ շենքով ամրակայված և սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասի
վերաբերյալ,

•

տվյալներ շենքի կառավարման վերաբերյալ,

•

տվյալներ շենքում բնակվող ընտանիքների մասին (բազմաբնակարան շենքի
դեպքում),

•

տվյալներ շենքի բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար մատչելիության
ապահովման մասին,

•

շենքի գլխավոր հատակագիծը,

•

տվյալներ հիմնական կոնստրուկտիվ տարրերի, ինժեներական համակարգերի և
սարքավորումների վերաբերյալ,

•

եզրակացություն շենքի տեխնիկական վիճակի մասին,

•

եզրակացություն շենքի էներգաարդյունավետության վերաբերյալ,

•

եզրակացություն շենքի սանիտարահիգիենիկ վիճակի մասին,

•

եզրակացություն շենքի սեյսմայնության ռիսկի և սեյսմակայունության վերաբերյալ,

•

եզրակացություն շենքի հրդեհային անվտանգոթյան վերաբերյալ,

•

եզրակացություն շենքի վերելակների տեխնիկական վիճակի մասին,

•

շենքի հարկերի հատակագծերը (այդ թվում` նկուղի, տեխնիկական ընդհատակի,
տեխնիկական հարկի և ձեղնահարկի),

•

շենքի

էլեկտրամատակարարման,

ջեռուցման,

օդափոխության

և

օդի

լավորակման, գազամատակարարման, ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցերի
ուրվագծերը,
•

շենքի կապի և ազդանշանման կազմակերպման ուրվագծերը,

•

շենքի աղբահեռացման համակարգի ուրվագիծը,

•

ընդհանուր

բաժնային

սեփականություն

հանդիսացող

գույքի

նկատմամբ

իրավունքները հաստատող փաստաթղթերի պատճենները (բազմաբնակարան
շենքի դեպքում):
•

այլ տեղեկություն, որը առկա է սույն առաջադրանքի հավելվածում ներկայացված
բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի անձնագրերի ձևաթերթերում։
Կարևորագույն պայման է, որ մշակված ծրագրային ապահովումը պետք է

նախատեսի ադապտացումը և ինտեգրումը գործող այլ էլեկտրոնային տեղեկատվական
համակարգերի/հարթակների

հետ,

որոնք

պարունակում

են

տեղեկություն

հասարակական և բազմաբնակարան շենքերի վերաբերյալ (տես՝ Հավելված 2):
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Տվյալները պետք է բաժանվեն ըստ բազաների հետևյալ կերպ՝ նկարագրական
տվյալների բազա (textual database), տարածական տվյալների բազա (spatial database),
ֆայլային բազա (file database), որն իր մեջ ներառում է գծագրեր և փաստաթղթեր։
Համակարգը

որպես

բաղկացուցիչ

մաս

պետք

է

ունենա

աշխարհագրական

տեղեկատվական համակարգ (GIS)։
Համակարգը

պետք

է

ունենա

վեբ

սերվիսներ

(XML,

JSON

կամ

SOAP)

ստանդարտներով և կառավարության որոշման համաձայն (փոխգործելիության GIP):
Անհրաժեշտ

է

ապահովել

համակարգում

կատարվող

գործողությունների

լոգավորումը և պատմության պահպանումը։
Վայրը
Կապալառուն աշխատանքները հիմնականում կիրականացնի իր նախընտրած
վայրում

(գրասենյակում),

սակայն

անհրաժեշտության

դեպքում

պարտավոր

է

համագործակցել այլ շահագրգիռ կողմերի հետ, այցելել վերջիններիս գրասենյակ,
մասնակցել

Պատվիրատուի

հանդիպումներին:

կողմից

Մասնավորապես՝

կազմակերպվող

ՇՄՀՏՀ-ի

քննարկումներին

բնագավառին

առնչվող

ու
բոլոր

հիմնահարցերի վերհանման նպատակով անհրաժեշտ կլինի այցելել տարբեր պետական
հաստատություններ, կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են «Թվային Հայաստան»
կամ որևէ այլ միասնական հարթակի ստեղծման գործով: Շահագրգիռ կողմերի հետ
աշխատանքային քննարկումներին հարկ կլինի կապալառուի ակտիվ մասնակցությունը և
կատարած աշխատանքների ներկայացումը ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում:
Ժամանակացույցը
Ծառայությունը պետք է մատուցվի առավելագույնը 6 ամիս ժամկետում (Տես
ժամանակացույցը

ստորև,

Աղյուսակ

1-ում)՝ երկու

կողմերի

միջև

պայմանագրի

ստորագրման օրվանից սկսած, ստորև բերված ժամանակացույցին համապատասխան.
Աշխատանքների սկիզբ
Սույն առաջադրանքով նախատեսված աշխատանքները պետք է մեկնարկեն /ամսաթիվ/
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Աղյուսակ 1. Աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց
1-ին ամիս
1 2
1.

2-րդ ամիս

3-րդ ամիս

3 4 5 6 7 8 9 10 11

4-րդ ամիս

5-րդ ամիս

6-րդ ամիս

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24

Շենքերի անձնագրերի
օրինակելի ձևերում
ներառված տվյալների
ուսումնասիրություն և
դասակարգում: Տվյալների
դասակարգում ըստ
ենթահամակարգերի
(տվյալների
քարտեզագրում):

2.

Շենքերին վերաբերող
տվյալների բազայի
կառուցվածքի և
ինտերֆեյսի մշակում:

3.

Տվյալների բազայի հիման
վրա ծրագրային
ապահովման մշակում և
իրականացում:

4.

Առցանց տեղեկատվական
բազայի փորձարկում և
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գործարկում:
5.

Առցանց տեղեկատվական
բազայից օգտվելու
ուղեցույցի մշակում:

6.

Առցանց տեղեկատվական
բազայից օգտվելու
ուսուցման դասընթացի
մոդուլի մշակում:

7.

Վերապատրաստման
դասընթացների
անցկացում շահեկից
կազմակերպությունների
համար:

8.

Հաշվետվությունների
ներկայացում, քննարկում
և հաստատում:
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Հանձնարարությունների կատարման վերջնական արդյունքներ և ֆինանսավորում
Առաջադրանքի ավարտին պետք է ներկայացվեն հետևյալ արդյունքները.
Առաջադրանքը

Արդյունքի

Փոխանց-

ներկայացման ձևը

վող
գումարը

1. Շենքերի անձնագրերի օրինակելի
ձևերում ներառված տվյալների
ուսումնասիրություն և դասակարգում:
Տվյալների դասակարգում ըստ
ենթահամակարգերի (տվյալների
քարտեզագրում):

Հաշվետվություն (Doc.,

2. Շենքերին վերաբերող տեղեկատվական

PDF) հայերեն լեզվով

20%

բազայի կառուցվածքի և ինտերֆեյսի
մշակում:
3. Տվյալների բազայի հիման վրա
ծրագրային ապահովման մշակում և
իրականացում:
4. Առցանց տեղեկատվական բազայի

Ծրագրային

փորձարկում և գործարկում:

ապահովում

5. Առցանց տեղեկատվական բազայից

Ուղեցույց

օգտվելու ուղեցույցի մշակում:

50%

6. Առցանց տեղեկատվական բազայից

Դասընթացի մոդուլ

օգտվելու ուսուցման դասընթացի մոդուլի
մշակում:
7. Վերապատրաստման դասընթացների
անցկացում շահեկից

Վերապատրաստման
դասընթացներ

կազմակերպությունների համար:
8. Հաշվետվությունների ներկայացում,
քննարկում և հաստատում:

Ամփոփ

30%

հաշվետվություն (Doc,
PDF) հայերեն լեզվով

Համակարգմանն առնչվող հարցեր
Կապալառուն կիրականացնի իր առաջադրանքները ՄԱԶԾ կոնտակտային անձանց
հետ սերտ համագործակցությամբ և համակարգմամբ:
I. Աշխատանքային փորձ
Շենքերին

վերաբերող

ՇՄՀՏՀ-ի

ծրագրային

ապահովումը

մշակող

կազմակերպության որակավորման նվազագույն պահանջները թվարկված են ստորև' 1-5
կետերում:
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Կապալառուն պետք է'
1. լինի գրանցված կազմակերպություն,
2. ունենա

առնվազն

3

տարվա

փորձառություն

նմանատիպ

ծրագրերի

իրականացման ոլորտում, ռեեստրի ստեղծման առնվազն 1 փորձ,
3. ներկայացնի իր կողմից իրականացված նմանօրինակ ծավալների և բարդության
առնվազն երկու ծրագրի նկարագրություն' նշելով ժամկետները, բյուջեն և
համապատասխան կոնտակտային տվյալները,
4. ներկայացնի թիմի անդամների ցանկ' նշելով առաջարկվող ծառայությունների
բնույթին համապատասխանող նրանց ունեցած աշխատանքային փորձը և
որակավորումը:

Ծառայության

մատուցման

առաջարկին

կցի

հիմնական

անձնակազմի ինքնակենսագրականները (CV-ները): Ինքնակենսագրականները
պետք է ստորագրված լինեն առաջարկվող թիմի անդամի և թիմի ղեկավարի
կողմից, առ այն, որ թիմի անդամը տեղեկացված է, պարտավորվում է անձամբ
ստանձնել աշխատանքի կատարումը և հասանելի կլինի պայմանագրի ողջ
ընթացքում' մրցույթում կազմակերպության հաղթելու դեպքում:
Հիմնական անձնակազմին ներկայացվող հատուկ պահանջներն են.
•

թիմի ղեկավարը (ընտրվածներից մեկը պետք է հանդես գա որպես թիմի
ղեկավար)

պետք

է

ունենա

առնվազն

5

տարվա

համապատասխան

աշխատանքային փորձ՝ ներառյալ նմանատիպ 1 ծրագրի իրականացման փորձ,
•

հիմնական անձնակազմը պետք է կազմված լինի երկու ծրագրավորողից՝
յուրաքանչյուրը

նմանօրինակ

առնվազն

փորձառությամբ,

իսկ

մեկը

նրանցից

2

պետք

ծրագրի
է

լինի

իրականացման

տվյալների

բազայի

ծրագրավորող՝ առնվազն 2 տարվա փորձով,
•

անձնակազմը պետք է ունենա հայերենի գերազանց (իսկ թիմի ղեկավարը' նաև
անգլերենի լավ) իմացություն և գրավոր խոսքի հմտություններ:

I. Հայտերի կազմը, ներկայացումը և գնահատումը
Հայտերի կազմը և ներկայացումը
Դիմորդ կազմակերպությունը այս բոլոր պահանջների հավաստիացումները պետք է
ներառի իր հայտի փաթեթում, ինչպես նաև պետք է ներկայացնի երաշխավորագրեր
առնվազն երկու պատվիրատուներից' նշելով յուրաքանչյուր պատվիրատուին մատուցած
ծառայության տեսակը, պատվիրատուի կամ ծրագրի անվանումը և կոնտակտային
տվյալները:
Ֆինանսական հայտը պետք է ներառի բյուջեի հաշվարկ՝ ըստ առաջադրանքների և
բյուջեի հիմնավորումը (առավելագույնը 1 էջ)։
Հետաքրքրված դիմորդները պահանջվող փաստաթղթերը պետք է ուղարկեն
/նշված/ էլեկտրոնային հասցեին մինչև ս․թ․/ամսաթիվ/։
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Հայտերի գնահատումը
ա/ Տեխնիկական հայտը կազմում է գնահատման 80%
•

Հայեցակարգի ստեղծագործական մոտեցում՝ 15%

•

Համապատասխան մասնագիտական որակավորումներ՝ 30%

•

Նմանօրինակ առաջադրանքների իրականացման փորձ՝ 35%

բ/ Ֆինանսական հայտը կազմում է գնահատման 20%։
II. Հավելվածներ
1. Տեղեկատվական հոսքերի փոխանակման հնարավոր շղթան
2. Շենքերի

միասնական

առցանց

տեղեկատվական

համակարգի

նպատակը,

հիմնական խնդիրները, գործող՝ հնարավոր ինտեգրվող համակարգերը,
առաջարկվող առցանց համակարգի տեղեկատվության բովանդակությունը
3. Բազմաբնակարան շենքի անձնագրի նմուշ,
4. Հասարակական շենքի անձնագրի նմուշ

Հավելված 1
ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄԱՆ, ԼՐԱՑՄԱՆ,
ԹԱՐՄԱՑՄԱՆ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ՀՈՍՔԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՇՂԹԱՆ
Ընդհանուր դրույթներ
Շենքերի

միասնական

տեղեկատվական

համակարգերի

ստեղծման,

օգտագործման/շահագործման, մշտադիտարկման, վերահսկողության իրականացման,
այդ համակարգի հետ կապված տարբեր պետական և ոչ պետական մարմինների միջև
տեղեկատվության փոխանակման, տեղեկատվական հոսքերի կառավարման, ինչպես
նաև հանրությանը տեղեկությունը տրամադրելու հետ կապված հարաբերությունների
կարգավորման կարգը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը։
Տեղեկատվական
Հանրապետության

համակարգը

կառավարության

ստեղծվում

և

ենթակայության

գործում

է

Հայաստանի

քաղաքաշինության

կոմիտեի

աշխատակազմի կամ այդ նպատակով ստեղծված կառույցի ենթակայության ներքո:
Տեղեկատվական համակարգը պետք է լինի ծրագրային ապահովվածություն
ունեցող

համակարգ,

որը

հնարավորություն

կտա

իրականացնել

նախատեսված
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տեղեկատվության

մուտքագրում,

թարմացում,

լրացում,

առկա

տեղեկատվության

փոփոխում և ցանկացած պահի դրությամբ համապատասխան տեղեկատվության
արտահանում/փոխանակում:
Տեղեկատվական
հասարակական

համակարգի

շենքերի

ստեղծման

վերաբերյալ

նպատակը

բազմաբնակարան

տեղեկատվության

և

տիրապետման,

դասակարգման, հաշվառման, գրանցման, տրամադրման գործընթացում ներգրավված
մարմինների միջև տեղեկատվության փոխանակման արդյունավետության ապահովման
և

վերահսկողության

հետ

կապված

տեղեկությունը

շենքերի

կառավարիչներին,

պետությանը, համայնքներին, հանրությանը և տնտեսավարող սուբյեկտներին մեկ
տեղում հասանելի դարձնելն է:
Տեղեկատվական համակարգ մուտքագրվող, համակարգում պահպանվող, ինչպես
նաև

համակարգից

ելքագրվող

տվյալները

պետք

է

լինեն

ամբողջական

և

արժանահավատ, ներբեռնվեն նույն էլեկտրոնային ֆորմատով, ինչպես նաև բավարարեն
համապատասխան

ոլորտի

լիազոր

մարմնի

իրավական

ակտով

սահմանված

պահանջները:
Համակարգի կողմից տրամադրվող տեղեկությունը պետք է լինի հրապարակային և
ոչ հրապարակային:
Հրապարակային տեղեկությունը լինում է`
1) հանրության համար բաց էլեկտրոնային տեղեկություն.
2)

էլեկտրոնային

տեղեկություն,

որը

բացառապես

հասանելի

է

այն

հանրային

կառավարման կամ տնտեսավարող սուբյեկտին, ում վերաբերում է:
Շենքերի միասնական տեղեկատվական համակարգերը արդյունավետ աշխատելու
և պատշաճ կերպով իրենց լիազորություններն իրականացնելու համար ՏԻՄ–երը,
համատիրությունները, նախարարությունները և այլ պետական կառույցները պետք է
ունենան և կիրառեն զարգացած ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգեր,
որոնք կլինեն փոխկապակցված, փոխգործարկելի և համատեղելի:
Տարիների ընթացքում ՏԻՄ–երի համար մշակվել են տարբեր տեղեկատվական
համակարգեր և ծրագրային միջոցներ, որոնք ապահովում են ՏԻՄ–երի կողմից
կատարվող

աշխատանքների

ավտոմատացումը`

բարձրացնելով

դրանց

արդյունավետության աստիճանը: Այսօր համայնքներում կիրառվում են հիմնականում 4
տեղեկատվական համակարգեր.
•

Գույքային հարկեր վճարողների հաշվառման և գույքային հարկերի հաշվարկման
ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգը,

•

Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգը (ՀԿՏՀ),

•

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժինների
էլեկտրոնային կառավարման համակարգը (ՔԿԱԳ ՏԲ ԷԿՀ),
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«ԷԼՓԱՍ» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը (կիրառվում

•

է Երևանի քաղաքապետարանում և վարչական շրջաններում):
Ակնհայտ է, որ տեղեկատվայնացման ոլորտում լավագույն արդյունքների կարելի է
հասնել

տարբեր

համակարգերի

միջև

տեղեկատվության

առցանց

փոխանակում

իրականացնելու և միասնական տեղեկատվական համակարգեր կիրառելու միջոցով:
Այսօր արդեն պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ներդրված
որոշ

համակարգերի

միջև

առցանց

եղանակով

իրականացվում

է

տվյալների

փոխանակում` քաղաքապետարաններում և գյուղապետարաններում տեղադրված ՀԿՏՀ
և պետական կառավարման մարմիններում տեղադրված Mulberry համակարգերի միջև,
ՔԿԱԳ

տարածքային

համակարգերի

և

ՀՀ

բաժիններում

տեղադրված

աշխատանքի

և

էլեկտրոնային

սոցիալական

հարցերի

կառավարման

նախարարության

էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի միջև:
Այդուհանդերձ,

տվյալների

փոխանակման

գործընթացը

շատ

դեպքերում

համակարգված չէ, չկան տվյալների տրամադրման (փոխանակման) հաստատված
կարգեր: Այդ իսկ պատճառով գործող համակարգերում, առանց երկրորդ կողմի
(կողմերի) հետ համաձայնեցման, հաճախ մուտքագրվում են, թարմացվում են, լրացվում
են կամ կատարվում են այնպիսի փոփոխություններ, որոնց արդյունքում խաթարվում է
տվյալների բազայի հավաստիությունը և հետագա պատշաճ փոխանակումը: Այս առումով
բացառություն կարելի է համարել ՔԿԱԳ տարածքային բաժինների էլեկտրոնային
կառավարման տեղեկատվական համակարգերի և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի
տվյալների

նախարարության
առցանց

կառավարման

փոխանակման

տեղեկատվական

գործընթացը,

ինչն

համակարգերի

իրականացվում

միջև
է

ՀՀ

կառավարության կողմից հաստատված կարգին համապատասխան(ՀՀ կառավարության
26 մայիսի 2011թ. N723–Ն որոշում` «Քաղաքացիական կացության ակտերի վերաբերյալ
տեղեկությունը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարությանը տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին»)։
Շենքերի միասնական համակարգչային տեղեկատվական համակարգի ներդրման
համար անհրաժեշտ է մշակել, փորձարկել և շահագործել մի համակարգ, որտեղ հստակ
ու

կանոնակարգված

միմյանց

հետ

կկապվեն

տեղական

և

հանրապետական

տեղեկատվական բազաները։
Անհրաժեշտություն

կա

օրենսդրորեն

սահմանել

ՏԻՄ-երի(և/կամ

համատիրությունների, եթե որոշվի, որ տեղեկատվության տրամադրման աղբյուրը լինելու
են համատիրությունները) կողմից տեղեկատվության հաշվառման, դասակարգման,
մշակման,

թարմացման,

կիրառման,

տրամադրման,

ինչպես

նաև

էլեկտրոնային

փոխհարաբերությունների կանոնները և պաշտոնական համացանցային կայքերում
տեղեկատվության

հրապարակման

կարգը

(Էլեկտրոնային

փաստաթղթի

և

տեղեկատվության իրավական կարգավիճակը չպետք է զիջի թղթային տարբերակին)։
Տեղեկատվական

համակարգի

մշակման

աշխատանքները

սկսելուց

առաջ

ուշադրության արժանի է հետևյալը․
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Պետք է հաստատվի շենքերի և շինությունների միասնական տեղեկատվական

•

բազայի

կառուցվածքը,

որը

բաղկացած
միջոցով

հանրապետական(մարզպետարանների
մարզպետարանների)

տեղեկատվական

է

լինելու

կամ

առանց

բազայից

և

ըստ

համայնքների(համատիրությունների) տեղական տեղեկատվական բազաներից:
Պետք է նկարագրվի համակարգում ամրագրված տվյալների մուտքագրման,

•

լրացման, թարմացման, փոփոխությունների կատարման և տեղեկատվական
բազաների միջև տեղեկատվական հոսքերի փոխանակման կարգը:
Տեղական բազաները հանրապետականի հետ պետք է միանան մոդեմային կամ

•

այլ

կապի

միջոցով,

որն

ապահովված

է

անհրաժեշտ

ինտերնետ

անվտանգությամբ և անձնական տվյալների պաշտպանության բազմաշերտ
համակարգով:
Տեղական տեղեկատվական բազան պետք է կազմված լինի տվյալ համայնքի
վարչական տարածքում (համատիրություններում)

անշարժ գույքի ծածկագիր ունեցող

բազմաբնակարան և հասարակական նշանակության շենքերի վերաբերյալ ամբողջական
տեղեկությունից՝ ըստ սահմանված միասնական անձնագրի (ներդիրների) տվյալների,
ինչպես նաև այդ շենքերում առանձին բնակելի միավորների, դրանց սեփականատերերի
և բնակելի միավորներում հաշվառված ընտանիքների սոցիալական տվյալների(եթե
այդպիսիք առկա են) բազաներից և/կամ կարող են տրամադրվել հանրապետական
բազային

փոխկապակցված

այլ

համապետական

բազաներից(օրինակ՝

ՀՀ

ոստիկանության բնակչության ռեգիստրի կամ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարության կողմից)։ Ընտանիքի սոցիալական տվյալների բազան ստեղծվում է
ընտանիքի սոցիալական անձնագրում ամրագրված ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին
և ընտանիքին վերաբերվող սոցիալական տվյալների մուտքագրման միջոցով, որը
տրամադրվում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության իրավասու
կառույցների(օրինակ՝ ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների) կամ համայնքային
սոցիալական աշխատողների կողմից:
Շենքերի միասնական տեղեկատվական բազայի կառուցվածքը պետք է լրացվի
միասնական

անձնագրին

ներկայացվող

պահանջներին

համապատասխան,

ըստ

առանձին գլուխների՝ հստակ նշումով՝ թե ովքե՞ր, ո՞ր կառույցներն են հանդիսանում
առաջնային տեղեկատվության տիրապետողներ և այդ տեղեկությունը ինչ հիմունքներով
են տրամադրում տեղեկություն փնտրողներին, այդ թվում՝ համայնքային և պետական
կառույցներին։
Համակարգը

ավտոմատացված

և

ինքնաշխատ

դարձնելու

հարցերը

(այդ

համակարգի ծրագիրը մշակողների կողմից) պետք է գնահատվեն լրացուցիչ անշարժ
գույքի

հետ

առնչվող

բոլոր

տեղեկատվական

համակարգերի

մանրամասն

ուսումնասիրությունից և այդ համակարգերի փոխգործարկելիության գնահատումից
հետո։
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Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ կառավարության 2018 թ. սեպտեմբերի
6-ի N 1030-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2018-2022թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագրով նախատեսվել է ՀՀ անշարժ
գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից իրականացնել մի շարք ծրագրեր, որոնց շնորհիվ
հիմք կդրվի առցանց, ինքնաշխատ, անթուղթ անշարժ գույքի կադաստրի ինտեգրված
համակարգին,

նպատակահարմար

է

շենքերի

միասնական

տեղեկատվական

համակարգի ստեղծման հիմքում, որպես առաջնային տեղեկատվության աղբյուր, դնել
կադաստրի համակարգի տեղեկությունը, որի հիման վրա կլրացվեն տեղական կամ
հանրապետական բազաները։
Ակնհայտ

է,

արդյունավետ

որ

ոլորտային

կարող

համակարգի

մեջ

է

լինել՝

կադաստրների

դրանց

ընդգրկելով.

այն

վարումը

ամբողջական,

անհամեմատ

միասնական,

փոխկապակցված

և

ավելի

մեկտեղված

փոխհամաձայնեցված

կադաստրների և ռեգիստրների համալիր կարող է լինել՝ ընդհանուր և միասնական
մեթոդաբանական սկզբունքներով, տեխնիկական, ծրագրային և տեղեկատվական
հիմքով:
Կադաստրի
շտեմարանները

կոմիտեն
ապահովել

ի

զորու

կլինի

տարածական

բոլոր

ոլորտների

հիմքով

և

տեղեկատվական

գրանցվող

տվյալների

ծածկագրման, պահպանման և օգտագործման տրամադրելու մեթոդաբանական
համակարգով։

Շենքերի և շինությունների միասնական տեղեկատվական բազայում
ամրագրված տվյալների փոփոխությունների կատարումը
Շենքերի
ընտանիքի

և

շինությունների

կազմի

և

միասնական

սոցիալական

տեղեկատվական

կարգավիճակի

համակարգում

վերաբերյալ

տվյալների

փոփոխությունները կարող են ավտոմատ և ինքնաշխատ միասնական համակարգի
միջոցով

ներառվել

տեղեկատվական

համակարգում

կամ

ընտանիքի

չափահաս

անդամներից որևէ մեկը պարտավոր պետք է լինի ընտանիքի կազմում, եկամուտներում
եղած և ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի սոցիալական խմբի, բնակարանային
պայմանների փոփոխության մասին, սահմանված ժամկետներում, հայտնել տեղական
բազա վարող կառույցին, եթե այդպիսի տեղեկության տրամադրման պարտադիր
լինելը սահմանված է օրենքով համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 39-րդ հոդվածի։
Եթե համակարգն ինքնաշխատ չէ, ապա տեղական տեղեկատվական բազաներում
տեղի ունեցած փոփոխություններն ամրագրվում են այդ մասին փաստաթղթերը
ներկայացնելուց

հետո

հստակ

սահմանված

ժամկետներում(օրինակ՝

հնգօրյա

ժամկետում):
Եթե համակարգն ինքնաշխատ չէ, ապա հանրապետական տեղեկատվական
բազան թարմացվում է առնվազն ամիսը մեկ անգամ, տեղական բազաների և
208

փոխկապակցված այլ հանրապետական բազաներից կողմից ստացված/տրամադրված
տեղեկատվության հիման վրա կամ թարմացված տեղեկատվական բազաների միջոցով:
Տեղեկություն կարող է ստացվել նաև տարբեր պետական և ոչ պետական
կազմակերպություններից,
համակարգ

որոնց

ներառման

անհրաժեշտությունը

միասնական

պետք է ամրագրված լինի օրենսդրությամբ և իրականացվի միասնական

համակարգը վարող մարմնի/կառույցի կողմից։
Տեղեկատվական հոսքերի փոխանակում
Եթե համակարգն ինքնաշխատ չէ, ապա մինչև ընթացիկ ամսվա 15-20-ը ընկած
ժամանակահատվածում փոփոխված տեղեկատվական բազան էլեկտրոնային ֆայլերի
տեսքով էլեկտրոնային հաղորդակցության ընդունված և փոխհամաձայնեցված միջոցով
հանրապետական տեղեկատվական բազա է փոխանցվում տեղական բազան վարող
մարմնի/կառույցի ղեկավարի կամ նրա կողմից լիազորված աշխատակցի կողմից (իսկ
եթե չկա էլեկտրոնային հաղորդակցության ընդունված և փոխհամաձայնեցված միջոց,
ապա էլեկտրոնային ֆայլերի փոխանցումն իրականացվում է ակտի հիման վրա)։
Տեղեկատվական բազայի փոփոխությունները ֆայլերի միջոցով ուղարկվում է
հանրապետական տեղեկատվական բազա մագնիսական սկավառակների (դիսկետ) կամ
կրիչների միջոցով: Հանրապետական տեղեկատվական բազայում փոփոխությունների
կատարումից հետո 10-օրյա ժամկետում փոփոխությունները պարտադիր փոխանցվում
են

տեղական

տեղեկատվական

բազա

ֆայլերով

և

նույն

ճանապարհով,

ինչ

ճանապարհով ստացվել են։
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.

Արդյունավետ

աշխատելու

և

պատշաճ

կերպով

իրենց

լիազորություններն իրականացնելու համար ՏԻՄ–երը պետք է ունենան և կիրառեն
զարգացած տեղեկատվական համակարգեր: 2008–2009թթ.

ընթացքում այդպիսի

համակարգեր ներդրվել են ՀՀ 225 համայնքներում: 2012թ. հունվարի 1–ի դրությամբ
համակարգը ներդրված էր ընդամենը 256 համայնքներում (համայնքների մոտ 28%–ը),
իսկ 2013 թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ՝ 490 համայնքներում (համայնքների մոտ 53%–ը):
Խոշորացված 52 համայնքներում տեղադրվել և հաջողությամբ օգտագործվում են
համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգերը (ՀԿՏՀ)։
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Շենքերի միասնական առցանց տեղեկատվական համակարգի նպատակը, հիմնական խնդիրները, գործող՝ հնարավոր ինտեգրվող
համակարգերը, առաջարկվող առցանց համակարգի տեղեկատվության բովանդակությունը
Համակարգի հիմնական
խնդիրները

Առաջարկվող
ինտեգրվող
համակարգերը

Համակարգի հիմնական

Զննարկիչներ

տեղեկությունը

(Browsers)

Տեղեկատվական

- շենքերի տեխնիկական

Ներդրվող

Ապահովել

համակարգի ստեղծման

բնութագրերի վերաբերյալ

համակարգին

նպատակը

համապարփակ

առաջարկվում է

բազմաբնակարան և

տեղեկատվության

ինտեգրել առկա

Տեղեկատվական բազայում
տվյալների դասակարգումը պետք է
իրականացվի ըստ առանձին
ենթահամակարգերի, որոնք են.

հասարակական շենքերի

ապահովում

հետևյալ

Համակարգի նպատակը

վերաբերյալ
տեղեկատվության
տիրապետման,
դասակարգման,
հաշվառման, գրանցման,
տրամադրման
գործընթացում
ներգրավված
մարմինների միջև
տեղեկատվության
փոխանակման
արդյունավետության

- որոշումներ կայացնողների

համակարգերը․

և մասնագետների կողմից

- ՀՀ անշարժ գույքի

տարբեր տիպի

կադաստրի կոմիտեում

վերլուծությունների

գտնվող բնակելի

կատարում շենքերի

անշարժ գույքի

պահպանման,

վերաբերյալ

շահագործման և

տեղեկությունը

կառավարման վերաբերյալ,
ինչը կնպաստի
նախատեսվող
միջոցառումների

- Հայաստանի
համայնքների մեծ
մասում գործող
Համայնքային

մուտքը դեպի
համակարգ
հետևյալ

-

Բազմաբնակարան շենքեր

զննարկիչներով․

-

Հասարակական շենքեր

Mozilla Firefox

Վերոնշյալ ենթահամակարգերից
յուրաքանչյուրը պետք է ընդգրկի
շենքի միասնական անձնագրի բոլոր
բաժիններում ներառված
տեղեկությունը, ինչպես նաև
հնարավորություն ընձեռի
փաստաթղթեր ներբեռնելու,
մասնավորապես.

Google Chrome

-

տվյալներ շենքի վերաբերյալ

-

տվյալներ շենքի շինությունների

Microsoft
Internet Explorer
Apple Safari Mac OS
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ապահովման և
վերահսկողության հետ
կապված տեղեկությունը
շենքերի
կառավարիչներին,
պետությանը,
համայնքներին, շենքերի
սեփականատերերին,
հանրությանը և
տնտեսավարող
սուբյեկտներին մեկ
տեղում հասանելի
դարձնելն է:

Համակարգի հիմնական
խնդիրները

Առաջարկվող
ինտեգրվող
համակարգերը

արդյունավետությանը

կառավարման
տեղեկատվական

Համակարգի հիմնական

Զննարկիչներ

տեղեկությունը

(Browsers)

(բնակարանների) վերաբերյալ
-

տվյալներ շենքով ամրակայված
և սպասարկման համար
անհրաժեշտ հողամասի
վերաբերյալ

-

տվյալներ շենքի կառավարման
վերաբերյալ

-

տվյալներ շենքում բնակվող
ընտանիքների մասին
(բազմաբնակարան շենքի
դեպքում)

-

տվյալներ շենքի բնակչության
սակավաշարժուն խմբերի
համար մատչելիության
ապահովման մասին

տեղեկատվության

-

շենքի գլխավոր հատակագիծը

պահպանում

-

տվյալներ հիմնական
կոնստրուկտիվ տարրերի,
ինժեներական համակարգերի և
սարքավորումների վերաբերյալ

-

եզրակացություն շենքի

- աջակցության
հիմնավորված մոտեցումների

համակարգ (ՀԿՏՀ)

մշակում
- շենքերի կառավարման

Կարող են ինտեգրվել

արդյունավետության

նաև․

գնահատում և կառավարման
բարելավում

- Վճարային տարբեր
համակարգեր, որոնց

- համակարգում տեղադրված

միջոցով հնարավոր է

տեղեկատվության

կատարել

հավաքագրում, մշակում և

բնակարանային,

արխիվացում

կոմունալ վճարներ

- բնակարանային ֆոնդի
վերաբերյալ

- բնակարանային և
հասարակական ֆոնդի
վիճակի մոնիթորինգ
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Համակարգի հիմնական
խնդիրները

Առաջարկվող
ինտեգրվող
համակարգերը

Համակարգի հիմնական

Զննարկիչներ

տեղեկությունը

(Browsers)

- ջերմամատակարարման,
ջրամատակարարման,
ջրահեռացման,

տեխնիկական վիճակի մասին
-

եզրակացություն շենքի
էներգաարդյունավետության
վերաբերյալ

-

եզրակացություն շենքի
սանիտարահիգիենիկ վիճակի
մասին

-

եզրակացություն շենքի
սեյսմայնության ռիսկի և
սեյսմակայունության
վերաբերյալ

-

եզրակացություն շենքի
հրդեհային անվտանգության
վերաբերյալ

-

եզրակացություն շենքի
վերելակների տեխնիկական
վիճակի մասին

-

շենքի հարկերի հատակագծերը
(այդ թվում` նկուղի,
տեխնիկական ընդհատակի,
տեխնիկական հարկի և
ձեղնահարկի)

գազամատակարարման,
էլեկտրաէներգիայի
մատակարարման
վերաբերյալ
տեղեկատվության
տրամադրում
- կառավարող
կազմակերպությունների
գործունեության
մշտադիտարկում
- լավագույն և հասանելի
էներգաարդյունավետ
տեխնոլոգիաների
ընտրության
հնարավորություն
Համակարգի առջև կարող են
դրվել նաև հետևյալ
խնդիրները․
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Համակարգի հիմնական
խնդիրները
- վճարումների, մուտքերի,

Առաջարկվող
ինտեգրվող
համակարգերը

Համակարգի հիմնական

Զննարկիչներ

տեղեկությունը

(Browsers)

-

շենքի
էլեկտրամատակարարման,
ջեռուցման, օդափոխության և
օդի լավորակման,
գազամատակարարման,
ջրամատակարարման և կոյուղու
ցանցերի ուրվագծերը

-

շենքի կապի և ազդանշանման
կազմակերպման ուրվագծերը

-

շենքի աղբահեռացման
համակարգի ուրվագիծը

-

ընդհանուր բաժնային
սեփականություն հանդիսացող
գույքի նկատմամբ
իրավունքները հաստատող
փաստաթղթերի պատճենները
(բազմաբնակարան շենքի
դեպքում)

-

այլ տեղեկություն, որը առկա է
սույն առաջադրանքի
հավելվածում ներկայացված
բազմաբնակարան և
հասարակական շենքերի

ծախսերի, մնացորդների
վերաբերյալ
տեղեկատվության
տրամադրում
- վիճակագրական
հաշվետվությունների
հավաքագրում և
վերլուծություն
- բնակֆոնդի կառավարման
հարցերով քաղաքացիների
կողմից դիմումներ
ներկայացնելու և լիազոր
մարմինների կողմից
պատասխան ստանալու
հնարավորություն
- համակարգում միասնական
տեղեկատուների և
ռեգիստրների ներդնում
- բնակարանային և կոմունալ
ծառայությունների դիմաց
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Համակարգի նպատակը

Համակարգի հիմնական
խնդիրները

Առաջարկվող
ինտեգրվող
համակարգերը

Համակարգի հիմնական

Զննարկիչներ

տեղեկությունը

(Browsers)

վճարումներ կատարելու
հնարավորության
ապահովում

անձնագրերի ձևաթերթերում
-

- բազմաբնակարան շենքի
կառավարման, ընթացիկ

տեղեկություն լավագույն և
հասանելի էներգաարդյունավետ
տեխնոլոգիաների վերաբերյալ

ինչպես նաև կառավարման

Առաջարկվող առցանց համակարգը
կարող է պարունակել նաև հետևյալ
դաշտերը

մարմնի գործունեության հետ

Ծառայություն ստացողներ

նորոգման, հիմնանորոգման,

կապված հարցերի
վերաբերյալ

-

Քաղաքացիներ

բազմաբնակարան շենքի

-

Կազմակերպություններ

սեփականատերերի
համապատասխան
քվեարկության ապահովման

Ծառայություն մատուցողներ
-

Կառավարող
կազմակերպություններ

-

Սպասարկող
կազմակերպություններ

-

Պետական կառավարման
մարմիններ

հնարավորություն

Համակարգի հետ աշխատանքի
ուղեցույց
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Համակարգի նպատակը

Համակարգի հիմնական
խնդիրները

Առաջարկվող
ինտեգրվող
համակարգերը

Համակարգի հիմնական

Զննարկիչներ

տեղեկությունը

(Browsers)

Հաճախակի տրվող հարցեր
Նորություններ
Տեսանյութեր
Համակարգում տեղեկության որոնում
Քաղաքացու անձնական «գրասենյակ»
Գրանցում, անձնական հաշիվ մուտք
գործելու հնարավորություն
Օրենսդրություն
Բնակարանային և կոմունալ
ծառայությունների մատուցման
վիճակագրություն
Տարբերակ տեսողական խնդիրներ
ունեցողների համար
Համակարգի ինտեգրում սոցիալական
ցանցերին
«Ուսումնական նյութեր» բաժին․
բնակարանային և կոմունալ
ծառայությունների ոլորտի ուսումնական
նյութեր, ինչպես նաև
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Համակարգի նպատակը

Համակարգի հիմնական
խնդիրները

Առաջարկվող
ինտեգրվող
համակարգերը

Համակարգի հիմնական

Զննարկիչներ

տեղեկությունը

(Browsers)

վերապատրաստման տեսանյութեր
«Վերլուծություն և հաշվետվություններ»
բաժին․ պարունակում է վերլուծական
տվյալներ և հաշվետվություններ
տարբեր թեմաներով
Բազմաբնակարան և հասարակական
շենքերի տեղաբաշխման ինտերակտիվ
քարտեզներ, որը կհեշտացնի շենքերի
վերաբերյալ տեղեկատվության
ստացումը
«Ֆորում»․ համակարգի
ծառայությունների հետ կապված
հարթակ է ծառայում
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Հավելված 2.1 Առաջարկություններ Հայաստանում շենքերի անձնագրավորման առնչվող իրավական դաշտի բարելավման վերաբերյալ
Թիվ

Օրենսդրական փոփոխություն

Պատասխանատու

Կատարման

Ֆինանսավորման

Օբյեկտիվ վերստուգելի

կատարող և

վերջնա-

աղբյուր

չափանիշ

համակատարող

ժամկետ

«ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքում և քաղաքաշինության ոլորտի մի շարք այլ առանցքային իրավական ակտերում նոր
իրավակարգավորումներ ամրագրելու անհրաժեշտություն
1․

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ

ՀՀ

քաղաքաշինության 2019-2020թթ․

օրենքի 2-րդ հոդվածի ա)

կոմիտե

Չի պահանջվում

Առաջարկվող
օրենսդրական

պարբերությունը լրացնել հետևյալ

փոփոխությունը

բառերով՝ «ինչպես նաև շենքերի և

ներկայացվել է ՀՀ

շինությունների անձնագրավորումը»։

Ազգային Ժողով և
ընդունվել ԱԺ-ի կողմից

2․

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ

ՀՀ

քաղաքաշինության 2019-2020թթ․

օրենքի 10․1 հոդվածի 12-րդ կետի

կոմիտե

Չի պահանջվում

Առաջարկվող
օրենսդրական

«շինությունների» բառից հետո

փոփոխությունները

ավելացնել «անձնագրավորման»

ներկայացվել են ՀՀ

բառը, այնուհետև շարունակել

Ազգային Ժողով և

նախադասությունը ինչպես գրված է

ընդունվել ԱԺ-ի կողմից

տեքստում։
Նույն հոդվածի 16-րդ կետի
«կադաստրային ամփոփումը»
բառերից հետո ավելացնել հետևյալ
նախադասությունը՝ «ինչպես նաև
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համակարգում է բազմաբնակարան և
հասարակական շենքերի
անձնագրավորման և միասնական
տեղեկատվական բազայի(ռեեստրի/
ռեգիստրի)
3․

աշխատանքները»։

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ

ՀՀ

քաղաքաշինության 2019-2020թթ․

օրենքի 14․3-րդ հոդվածի 32-րդ կետը

կոմիտե

Չի պահանջվում

Առաջարկվող
օրենսդրական

լրացնել նոր պարբերությամբ՝

փոփոխությունը

«Արգելվում է 2021թ․ հունվարի 1-ից

ներկայացվել

է

ՀՀ

հետո բազմաբնակարան կամ

Ազգային

հասարակական շենքերն ու

ընդունվել ԱԺ-ի կողմից

Ժողով

և

շինությունները հանձնել և/կամ
ընդունել շահագործման առանց
միասնական անձնագրերի։ Շենքերի
և շինությունների անձնագրավորման
կարգը և միասնական անձնագրի ձևը
սահմանում է Կառավարությունը»։
4․

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ

ՀՀ

քաղաքաշինության 2019-2020թթ․

օրենքի 20-րդ հոդվածի նախավերջին

կոմիտե

Չի պահանջվում

Առաջարկվող
օրենսդրական

պարբերությունը շարադրել հետևյալ

փոփոխությունը

կերպ՝ «Հայաստանի

ներկայացվել

Հանրապետության տարածքի

Ազգային

քաղաքաշինական կադաստրի

ընդունվել ԱԺ-ի կողմից

է

ՀՀ

Ժողով

վարումը(այդ թվում՝ շենքերի և
շինությունների միասնական
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և

տեղեկատվական բազայի վարումը) և
կադաստրային ամփոփումը
իրականացնում է
կոմիտեն(քաղաքաշինության
բնագավառի պետական կառավարման
մարմինը) անմիջականորեն իր
կառուցվածքային
ստորաբաժանումների, իր կողմից
ստեղծվող կառույցի կամ այլ
կառույցների միջոցով»։
5․

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ

ՀՀ

քաղաքաշինության 2019-2020թթ․

օրենքի 17-րդ հոդվածի 14-րդ կետի (բ)

կոմիտե

Չի պահանջվում

Առաջարկվող
օրենսդրական

ենթակետից հետո ավելացնել նոր

փոփոխությունը

պարբերություն՝

ներկայացվել է ՀՀ
Ազգային Ժողով և

«Ճարտարապետաշինարարական

ընդունվել ԱԺ-ի կողմից

նախագծային փաստաթղթերի
տվյալները ամփոփվում են շենքերի և
շինությունների անձնագրերում և
Կառավարության սահմանած
կարգով մուտքագրվում են շենքերի
և շինությունների միասնական
տեղեկատվական բազա»։
6․

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ

ՀՀ

օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ

կոմիտե

պարբերությունը լրացնել հետևյալ

քաղաքաշինության 2019-2020թթ․

Չի պահանջվում

Առաջարկվող
օրենսդրական
փոփոխությունը
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ստորադասական նախադասությամբ,

ՀՀ

տարածքային

«․․․որի անբաժանելի մասն է

կառավարման

հանդիսանում շենքերի և

ենթակառուցվածքների

շինությունների անձնագիրը»։ Նույն

նախարարություն

ներկայացվել է ՀՀ

և

Ազգային Ժողով և
ընդունվել ԱԺ-ի կողմից

հոդվածի 2-րդ կետի 2-րդ
պարբերությունը լրացնել նոր
նախադասությամբ՝ «Շահագործման
թույլտվությունը չի կարող
ձևակերպվել, եթե չի ներկայացվել
սահմանված կարգով կազմված
շենքի/շինության անձնագիրը»։
7․

Ընդունել ՀՀ կառավարության

ՀՀ

որոշմամբ հաստատված «Շենքերի և

կոմիտե

շինությունների անձնագրավորման
կարգ», որի պահանջները ենթակա
կլինեն պարտադիր կատարման։

ՀՀ

քաղաքաշինության 2019-2020թթ․
անշարժ

Չի պահանջվում

ՀՀ կառավարության
որոշում «Բնակելի և

գույքի

կադաստրի կոմիտե

հասարակական
նշանակության շենքերի և
շինությունների

Կարգի համաձայն կիրականացվի

անձնագրավորման

բազմաբնակարան և հասարակական

կարգի» վերաբերյալ։

շենքերի անձնագրավորում ըստ
հաստատված անձնագրի ձևաչափի։
Կարգում պետք է սահմանվեն

«Շենքերի և

անձնագրավորման

շինությունների

մեթոդաբանությունը, տեղեկության

անձնագրավորման

հավաքման/ձեռքբերման աղբյուրները,

կարգի» ընդունմամբ ուժը

արխիվացման, դասակարգման,

կորցրած կճանաչվեն ՀՀ

փոխանակման հստակ

քաղաքաշինության
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չափորոշիչները, ինչպես նաև կոնկրետ

նախարարի

կառույցների կամ անձանց

08.12.2009թ. թիվ 282-Ն

պարտավորությունները,

հրամանը, ինչպես նաև

փոխգործակցության մեխանիզմները և

ՀՀ կառավարության

պատասխանատվությունը հավաքված

19.03.2015թ. թիվ 274-Ն

տվյալները շենքերի և շինությունների

որոշումը։

միասնական տեղեկատվական
համակարգ(բազա) մուտքագրելու,
թարմացնելու, մշտադիտարկելու,
վերլուծելու և այդ վերլուծությունների
հիման վրա ՀՀ-ում առկա բնակելի և
հասարակական նշանակության
շենքերի ու շինությունների
(անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ
քաղաքաշինական կառույցների)
պահպանման, քաղաքականություն
որոշելու, բարելավման ուղղությամբ
ռազմավարական կամ ներդրումային
ծրագրեր մշակելու վերաբերյալ։
8․

Խմբագրել «Բազմաբնակարան շենքի

ՀՀ

քաղաքաշինության 2019-2020թթ․

կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 22-

կոմիտե

Չի պահանջվում

Առաջարկվող
օրենսդրական

րդ հոդվածի (ժզ) ենթակետը՝

փոփոխությունը

շարադրելով հետևյալ կերպ․

ներկայացվել է ՀՀ

«ապահովում է շենքի

Ազգային Ժողով և

անձնագրավորումը ՀՀ

ընդունվել ԱԺ-ի կողմից

կառավարության սահմանած կարգով
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ու ժամկետներում»։
9․

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 224-րդ

ՀՀ արդարադատության 2019-2020թթ․

հոդվածի առաջին պարբերությունը

նախարարություն

լրացնել «և այլն» բառերով, որից հետո
դնել վերջակետ և պարբերությունը
շարունակել հետևյալ

ՀՀ

Չի պահանջվում

Առաջարկվող
օրենսդրական
փոփոխությունը

քաղաքաշինության

ներկայացվել է ՀՀ

կոմիտե

Ազգային Ժողով և

նախադասությամբ՝

ընդունվել ԱԺ-ի կողմից

«Բազմաբնակարան կամ
ստորաբաժանված շենքի
բնակարանների և (կամ) ոչ բնակելի
տարածքների սեփականատերերի
ընդհանուր բաժնային
սեփականություն հանդիսացող գույքի
նկարագրությունը, այդ գույքի
նկատմամբ իրավունքների գրանցման
առանձնահատկությունները և
կառավարման մանրամասները
սահմանում է Կառավարությունը»։
10․

Ուժը կորցրած ճանաչել

ՀՀ

քաղաքաշինության 2019-2020թթ

«Բազմաբնակարան շենքի

կոմիտե

Չի պահանջվում

Առաջարկվող
օրենսդրական

կառավարման մասին» օրենքի 2-րդ

փոփոխությունը

հոդվածը, ինչպես նաև

ներկայացվել է ՀՀ

քաղաքաշինության նախարարի

Ազգային Ժողով և

31.03.2014թ. թիվ 93 հրամանի III.

ընդունվել ԱԺ-ի կողմից

ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ
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բաժնում) բազմաբնակարան շենքի
սահմանումը, հաշվի առնելով, որ ավելի
բարձր իրավական ուժ ունեցող ՀՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի 222-րդ
հոդվածը տալիս է բազմաբնակարան
շենքի հասկացության սահմանումը
(«Բազմաբնակարան շենքն այն շենքն է,
որում մեկից ավելի
սեփականատերերին սեփականության
իրավունքով պատկանում է բնակարան
և (կամ) ոչ բնակելի տարածք, և որի
կառուցման ու սպասարկման համար
հատկացված հողամասը կամ շենքի
ընդհանուր գույքը չի կարող
առանձնացվել բնակարանների կամ ոչ
բնակելի տարածքների
սեփականատերերի միջև»)։
ՀՀ անշարժ գույքի ոլորտի մի շարք առանցքային իրավական ակտերի ընդունում և ՀՀ «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական
գրանցման մասին» օրենքում ու հարակից իրավական ակտերում հասկացությունների սահմանում և/կամ հստակեցում, նոր
իրավակարգավորումների ամրագրում
11․

Ընդունել կարգ «Ընդհանուր բաժնային

ՀՀ

սեփականություն հանդիսացող գույքի

կադաստրի կոմիտե

նկարագրության և այդ գույքի
նկատմամբ իրավունքների գրանցման
առանձնահատկությունների մասին»,

ՀՀ

անշարժ

գույքի 2019-2020թթ․

քաղաքաշինության

կոմիտե

Չի պահանջվում

ՀՀ անշարժ գույքի
կադաստրի կոմիտեի
նախագահի հրամանով
հաստատված կարգ
«Բազմաբնակարան և
223

չնայած այն հանգամանքին, որ ՀՀ

հասարակական շենքերի

քաղաքացիական օրենսգրքի 224-րդ

ընդհանուր բաժնային

հոդվածի 6-րդ կետը սահմանում է, որ

սեփականություն

«Կառուցված բազմաբնակարան կամ

հանդիսացող գույքի

ստորաբաժանված շենքերում

նկարագրության և այդ

հողամասի, բնակարանի և ընդհանուր

գույքի նկատմամբ

օգտագործման տարածքների

իրավունքների գրանցման

նկատմամբ սեփականության

կարգ»

իրավունքի գրանցման կարգը
սահմանվում է գույքի նկատմամբ
իրավունքների պետական գրանցման
մասին օրենքով», սակայն օրենքով
մանրամասն կարգավորված չեն
ընդհանուր բաժնային սեփականություն
հանդիսացող գույքի նկարագրությունը
փաստագրելու և դրա նկատմամբ
իրավունք գրանցելու և գրանցման
վկայական տալու
առանձնահատկությունները։
12․

Լրացումներ

կատարել

«Գույքի ՀՀ

անշարժ

գույքի 2019-2020թթ․

Չի պահանջվում

«Գույքի նկատմամբ

նկատմամբ իրավունքների պետական կադաստրի կոմիտե ՀՀ

իրավունքների պետական

գրանցման

օրենքում, քաղաքաշինության

գրանցման մասին»

և

օրենքի 12-րդ և 17-րդ

մասին»

մասնավորապես՝
հոդվածներում՝

12-րդ

սահմանելով,

17-րդ կոմիտե
որ

հոդվածները լրամշակվել

«պետական գրանցման արդյունքում

են և օրենսդրական

ստեղծվող հիմնական փաստաթուղթ

փոփոխություններն
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է

համարվում

շինությունների

նաև

շենքերի

անձնագիրը,

ընդունվել են ՀՀ ազգային

և
որը

Ժողովի կողմից

անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ
կադաստրային գործի անբաժանելի
մասն է հանդիսանում»։
13․

Լրամշակել ՀՀ կառավարության

ՀՀ

«Հայաստանի Հանրապետությունում

կոմիտե

կառուցապատման նպատակով
թույլտվությունների և այլ
փաստաթղթերի տրամադրման կարգը
հաստատելու և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության մի

քաղաքաշինության 2019թ․

ՀՀ

4-րդ Չի պահանջվում

եռամսյակ

լրամշակել է իր
19․03․2015թ․ թիվ 596-Ն

տարածքային

կառավարման

ՀՀ կառավարությունը

որոշումը

և

ենթակառուցվածքների
նախարարություն

շարք որոշումներ ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» 19․03․2015թ․ թիվ
596-Ն որոշումը» անձնագիր
ներկայացնելու պահանջը պարտադիր
դարձնելով նոր կառուցվող շենքերի և
շինությունների համար, այն
ամրագրելով նաև ավարտված
շինարարական օբյեկտը շահագործման
ընդունման ակտում։
Առաջարկություններ շենքերի տեղեկատվական համակարգի ներդրմանն առնչվող օրենսդրական դաշտի կատարելագործման
վերաբերյալ
14․

Ընդունել Կառավարության որոշում

ՀՀ

կապի

և

«Հայաստանի Հանրապետությունում

տեխնոլոգիաների

բարձր 2020թ․

Չի պահանջվում

ՀՀ կառավարությունն
ընդունել է որոշում
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բազմաբնակարան և հասարակական
նշանակության շենքերի և
շինությունների պետական
տեղեկատվական համակարգի

նախարարություն
ՀՀ

«Հայաստանի
Հանրապետությունում

քաղաքաշինության

բազմաբնակարան և

կոմիտե

հասարակական

ստեղծման, ներդրման, օգտագործման,

նշանակության շենքերի և

շահագործման և վերահսկողության

շինությունների պետական

մասին»

տեղեկատվական
համակարգի ստեղծման,
ներդրման,
օգտագործման,
շահագործման և
վերահսկողության
մասին»

15․

Տալ պաշտոնական պարզաբանում

ՀՀ արդարադատության

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների

նախարարություն

պետական գրանցման մասին» օրենքի
75-րդ հոդվածում օգտագործված
«ինքնավար մարմին»
բառակապակցության վերաբերյալ։

ՀՀ քաղաքաշինության
կոմիտե

2019թ․

Չի պահանջվում

ՀՀ արդարադատության
նախարարությունը տվել է
պաշտոնական
պարզաբանում
«ինքնավար մարմին»

ՀՀ անշարժ գույքի

բառակապակցության

կադաստր

վերաբերյալ
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Հավելված 2.2 Առաջարկություններ Հայաստանում շենքերի անձնագրավորման առնչվող ինստիտուցիոնալ դաշտի բարելավման
վերաբերյալ
Թիվ

Ինստիտուցիոնալ բարեփոխման

Պատասխանատու

Կատար-

Ֆինանսա-

նկարագրությունը

կատարող և

ման

վորման

համակատարող

վերջնա-

աղբյուր

Օբյեկտիվ վերստուգելի չափանիշ

ժամկետ
ՀՀ քաղաքաշինության ոլորտի կառավարման մարմնի կողմից ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները ամրագրելու անհրաժեշտություն
1․

ՀՀ քաղաքաշինության ոլորտի

ՀՀ

2019-

ՀՀ

Շենքերի տեղեկատվական համակարգի

կառավարման մարմնում ստեղծել

քաղաքաշինության

2020թթ․

պետբյուջե

բնականոն շահագործման համար

առանձին կառույց/ստորաբաժանում

կոմիտե

կառույցը ստեղծվել է/վերակազմակերպվել

(գոյություն ունեցող կառույցը

է։

վերաիմաստավորել և
վերակազմակերպել), որը
պատասխանատու կլինի շենքերի
միասնական տեղեկատվական
համակարգի բնականոն
շահագործման համար։
2․

Շենքերի միասնական

ՀՀ

2019-

ՀՀ

Շենքերի միասնական տեղեկատվական

տեղեկատվական համակարգի

քաղաքաշինության

2020թթ․

պետբյուջե,

համակարգի համակարգչային ծրագիրը

համակարգչային ծրագրի մշակում,

կոմիտե

դոնոր

մշակված է, փորձարկված և հանձնված

փորձարկում, շահագործման

կազմակեր-

շահագործման։

հանձնում։

պություններ
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3․

Սահմանել այն կառույցների ցանկը,

ՀՀ կառավարություն 2019-

Չի

ինչպես նաև մշակել այն

(քաղաքաշինության

պահանջվում

պաշտոնների անձնագրերը, որոնք

կոմիտեի

զբաղեցնողները ի պաշտոնե

նախաձեռնությամբ)

2020թթ․

ՀՀ կառավարության որոշմամբ՝
Կառույցների ցանկը սահմանված է,
Պաշտոնի անձնագրերը մշակված են,

պատասխանատվություն կկրեն

Մեթոդաբանությունը և չափորոշիչները

անձնագրերում շենքերի և

սահմանվել են ՀՀ օրենսդրությամբ

շինությունների վերաբերյալ

սահմանված կարգով։

ելակետային տվյալների գրանցման,
պարբերաբար թարմացման և
մոնիթորինգի իրականացման
համար, օրենսդրությամբ
սահմանված միասնական
մեթոդաբանության և
չափորոշիչներին
համապատասխան։
4․

Շենքի կառավարում և

ՀՀ

2020-

Չի

Շենքի կառավարում և անձնագրավորում

անձնագրավորում իրականացնող

քաղաքաշինության

2021թթ․

պահանջվում

իրականացնող անձանց հավաստագրման

անձանց հավաստագրման

կոմիտե

մեխանիզմները ներդրված են։ Կան

մեխանիզմների ներդրում ոչ միայն

բավարար թվով լիցենզավորված կամ

անձնագրավորման

հավաստագրված, որոնք կարող են

գործառույթների, այլև անձնագրի

ստանձնել ոչ միայն շենքի կառավարման

հետագա թարմացումը, ըստ

գործառույթների իրականացումը, այլև

սահմանված ձևի պարտադիր

անձնագրավորումը և անձնագրի հետագա

պահանջների իրականացման

թարմացումը, ըստ սահմանված ձևի

համար։

պարտադիր պահանջների։
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5․

6․

Քաղաքաշինական կադաստրի

ՀՀ

2020-

Չի

Քաղաքաշինական կադաստրի վարման

վարման համակարգը

քաղաքաշինության

2021թթ․

պահանջվում

համակարգը փաստացի ներդրված է և

ներդաշնակեցնել շենքերի

կոմիտե

շենքերի միասնական տեղեկատվական

միասնական տեղեկատվական

համակարգի հետ ներդաշնակեցումն

համակարգի հետ։

ապահովված է։

Պետական աջակցության

ՀՀ կառավարություն

մեխանիզմների, հանրային-

2020-

Չի

ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանվել

2021թթ․

պահանջվում

են ոլորտի պետական աջակցության

մասնավոր համագործակցության

մեխանիզմները, հանրային-մասնավոր

մոդելների որոշում,

համագործակցության մոդելները,

ենթակառուցվածքների

ենթակառուցվածքների զարգացմանն

զարգացմանն ուղղված պետական

ուղղված պետական աջակցության

աջակցության գործիքի և դրանից

գործիքը և դրանից օգտվելու պայմանները։

օգտվելու պայմանների մշակում (ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով)։
7.

Շենքերի միասնական

ՀՀ կառավարություն

տեղեկատվական բազայի

2021-

Չի

Անշարժ գույքին առնչվող բոլոր

2022թթ․

պահանջվում

տեղեկատվական բազաների ինտեգրումն

ինտեգրում անշարժ գույքի այլ

և ինքնաշխատ համակարգի ներդրումն

ինքնաշխատ բազաների հետ, այդ

ապահովված է։

թվում՝ պետական և
տեղական/համայնքային բազաների
հետ։
8․

Շենքերի միասնական
տեղեկատվական համակարգի
ինտերնետ անվտանգության

ՀՀ կառավարություն

2021-

Չի

Շենքերի միասնական տեղեկատվական

2022թթ

պահանջվում

համակարգի ինտերնետ անվտանգության
համակարգերը և անձնական տվյալների
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համակարգերի և անձնական

պաշտպանության մեխանիզմները

տվյալների պաշտպանության

ներդրված են։

մեխանիզմների ներդրում։
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Հավելված 3.1 Բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի անձնագրերի օրինակելի ձևերի նախագծերի վերաբերյալ շահագրգիռ
կողմերից ստացված դիտողությունների և առաջարկությունների

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
Հասարակական և բազմաբնակարան շենքերի միասնական անձնագրերի օրինակելի ձևերի նախագծերի վերաբերյալ շահագրգիռ մարմինների
կողմից ստացված դիտողությունների և առաջարկությունների, դրանց ընդունման կամ չընդունման վերաբերյալ
Առաջարկության հեղինակը
N/N (գրության ամսաթիվը,

Առաջարկության բովանդակությունը

Եզրակացություն

Կատարված փոփոխությունը

գրության համարը)
1

ՀՀ կրթության և գիտության

Նախագծերի վերաբերյալ առաջարկություններ

նախարարություն

և առարկություններ չկան:

(15.02.2019թ. N04/12.2/2137-

փոփոխություն չկա

19 գրություն)
2

ՀՀ վիճակագրական կոմիտե

Խնդրո առարկա փաստաթղթերի վերաբերյալ

(18.02.2019թ. NԵ/261-19

առաջարկություններ չկան:

փոփոխություն չկա

գրություն)
3

ՀՀ անշարժ գույքի

Հասարակական և բազմաբնակարան շենքերի

կադաստրի կոմիտե

անձնագրերի օրինակելի ձևերի վերաբերյալ

(19.02.2019թ. NԳ ՍՊ/1365-19

առաջարկներ չեն ներկայացվել:

փոփոխություն չկա

գրություն)
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4

ՀՀ մշակույթի

Հասարակական և բազմաբնակարան շենքերի

նախարարություն

անձնագրերի օրինակելի ձևերի մշակման և

(19.02.2019թ. N03/14.2/818-19

շենքերի տեղեկատվական համակարգի

գրություն)

ներդրման համակարգչային ծրագրի
տեխնիկական առաջադրանքի կազմման
աշխատանքների կատարման հավելվածների
«1.25» և «1.31» կետերում («Շենքը
հանդիսանում է պատմամշակութային
հուշարձան (այո/ոչ)» տողում) անհրաժեշտ է
(հուշարձան շենքերի դեպքում) նշել նաև

Բազմաբնակարան շենքի
Առաջարկությունը
ընդունվել է և
կատարված են
համապատասխան
փոփոխություններ:

հուշարձանների դասակարգումն ըստ

լրամշակված անձնագրում`
«1.25» կետը դարձել է կետ 1,10
և ավելացվել է կետ 1,10,1:
Հասարակական շենքի
անձնագրում` «1.31» կետը
դարձել է 1,15 և ավելացվել է
1,15,1 կետը:

արժեքավորման չափանիշների
(հանրապետական կամ տեղական
նշանակության) տվյալը:
5

ՀՀ քաղաքաշինության,

1. Քանի որ հասարակական նշանակության

2019թ. փետրվարի

1) այս դիտողության

տեխնիկական և հրդեհային

օբյեկտները հիմնականում

27-ին կայացավ

պատասխանը արտացոլվելու է

անվտանգության տեսչական

կառուցվում/կառուցված են բազմաբնակարան

նախագծի

բազմաբնակարան շենքի և

մարմին

շենքերին կից կամ շենքի մաս կազմող

աշխատանքային

հասարակական շենքի

(19.02.2019թ.

հատվածներում, առաջարկում ենք առանձին

խմբի հանդիպումը

անձնագրերի «Ներդիր 6»-ում:

NՔՏՄ/01.2/388-19 գրություն)

Միասնական անձնագիր սահմանել

ՀՀ

2) արտադրական

«Բազմաբնակարան շենք հասարակական

քաղաքաշինության,

նշանակության օբյեկտների

մասով (Բազմաֆունկցիոնալ)» շենքերի համար,

տեխնիկական և

առկայությունը ուղղակի նշվելու

որտեղ առանձին նշված կլինի շենքում

հրդեհային

է անձնագրերի

առկա/գործող հասարակական նշանակության

անվտանգության

համապատասխան

օբյեկտների քանակը , ինչպես նաև

տեսչական մարմնի

կետերում`«2,2,1»

յուրաքանչյուր օբյեկտի նշանակությունը։ Քանի

անձնակազմի հետ:

(բազմաբնակարան շենքի
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որ, ըստ նշանակության հասարակական

Երկու կողմերը եկան

անձնագիր) և «2,1,1»

նշանակության օբյեկտները ունեն հրդեհային և

համաձայնության 1-

(հասարակական շենքի

տեխնիկական անվտանգության սահմանված

ին և 2-րդ

անձնագիր):

տարբեր պահանջներ, առանձին նշել

առաջարկությունների դիտողությունը արտացոլվել է

յուրաքանչյուր օբյեկտի համար հրդեհային

շուրջ:

երկու անձնագրերի կետ

անվտանգության համակարգի գոյությունը,

3) առաջարկությունը

«4,14,4,2»-ում

տիպը և այլն։ Կամ նշված հասարակական

ընդունվել է:

3)

նշանակության օբյեկտների հրդեհային վիճակի
մասին տեղեկությունը ներկայացնել առանձին
ներդիրով։
2. Սահմանել նոր Միասնական անձնագիր
«Արտադրական նշանակության» օբյեկտների
համար։
3. 3․17 կետով Սահմանված «Հրդեհի
ազդանշման և հրդեհաշիջման համակարգ»
բաժնում ավելացնել կետ ՝
Ավտոկայանատեղիների առկայության
դեպքում, ծխահեռացման համակարգի
առկայության մասին և առանձին նշել
հրդեհաշիջման համակարգի տիպը (հաճախ
այն տարբերվում է շենքում գործող
համակարգից):
Տեսչական մարմինը պատրաստ է քննարկել
նշված հարցերը աշխատանքային խմբի հետ։
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6

ՀՀ առողջապահության

Ներկայացված նախագծերի Ներդիրներ

Առաջարկությունը

նախարարություն

բաժնում բերված Շենքի սանիտարահիգիենիկ

ընդունվել

(19.02.2019թ. NԱԹ/2325-19

վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն

կատարված

գրություն)

արտահայտությունը պարզաբանման կարիք

համապատասխան

ունի, քանի որ պարզ չէ, թե որ իրավական

փոփոխություններ:

ակտով է սահմանված հասարակական և
բազմաբնակարան շենքերի
սանիտարահիգիենիկ վիճակի վերաբերյալ
եզրակացության տրամադրումը:
Միաժամանակ առաջարկում եմ Շենքի
աղբահեռացման համակարգ բաժնում բերված
պահանջները համապատասխանեցնել
առողջապահության նախարարի 2009 թ.
դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով

է

և
են

Անձնագրերի

«Ներդիր

վերաձևակերպվել

է

4»-ը

հետևյալ

կերպ` Շենքի աղբահանության
համակարգի նկարագրությունը՝
համաձայն 2009 թ. դեկտեմբերի
22-ի

թիվ

25-Ն

կառավարության
հաստատված

ՀՀ

որոշմամբ

Սանիտարական

կանոնների և նորմերի «Շենքի
աղբահանման

համակարգ»

բաժնի պահանջների

հաստատված սանիտարական կանոնների և
նորմերի պահանջներին:
7

ՀՀ տարածքային

Չափազանց կարևոր է հաշվի առնել նաև

կառավարման և զարգացման

Նախագծերում ներկայացված տվյալների

նախարարություն

ստացմանը(հավաքագրմանը) և դրանց

(20.02.2019թ. N01/16.2/1174-

հետագա թարմացմանն ուղղված

19 գրություն)

գործընթացներում սպասվելիք խնդիրներն ու
դժվարությունները, որոնք, դատելով տվյալների

փոփոխություն չկա

բնույթից և քանակից, կառաջանան
անխուսափելիորեն:
Ուստի կարծում ենք, որ լիարժեք գործող
տեղեկատվական միասնական համակարգի
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ստեղծման ամբողջ գործընթացի առավել
սահուն և ռացիոնալ իրագործման, ինչպես նաև
հետագա ռիսկերի նվազեցման տեսանկյունից
ավելի ճիշտ կլինի էականորեն կրճատել
Նախագծերում ներկայացված տվյալների
քանակը՝ մեկնարկի համար ընտրելով դրանցից
առաջնային կարևորություն ունեցողները:
Այնուհետև, այդ տվյալների հիման վրա
մշակված տեղեկատվական միասնական
համակարգի գործարկումից հետո,
համակարգի շահագործմանը զուգընթաց,
կատարելագործել տարբեր մարմիններից կամ
կազմակերպություններից ակնկալվող
տվյալների ստացման մեխանիզմները՝
աստիճանաբար ընդլայնելով տվյալների
կազմը:
8

ՀՀ աշխատանքի և

Նախագծերի առնչությամբ դիտողություններ և

սոցիալական հարցերի

առաջարկություններ չկան:

նախարարություն

փոփոխություն չկա

(20.02.2019թ. NԶԲ/ԿԲ1/2343-19 գրություն)
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9

ՀՀ էներգետիկ

Անձնագրերում էներգաարդյունավետությանն

ենթակառուցվածքների և

ուղղված տեղեկությունը

բնական պաշարների

համապատասխանեցնել ՀՀ կառավարության

նախարարության

2018թ. ապրիլի 12-ի № 426-Ն որոշմամբ

22.02.2019թ.

սահմանված նոր կառուցվող բնակելի

N01ԳԲ/22.1ՀԲ/942-19

բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև

գրություն

պետական միջոցների հաշվին կառուցվող
(վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում
էներգախնայողության և
էներգաարդյունավետության տեխնիկական

Առաջարկությունը

կանոնակարգի ձևակերպումներին և

ընդունվել է մասամբ

սահմանումներին:

և

Առաջարկվում է նաև հաշվի առնել, որ շենքերի
տարածքում գտնվող էլեկտրական և գազի

կատարված

են

համապատասխան
փոփոխություններ:

սարքավորումները մինչև սահմանազատման
կետը (բաժանորդի հաշվառքի սարքը)
հանդիսանում են ընկերությունների
սեփականությունը և այնուամենայնիվ, եթե
նշված տեղեկատվության անձնագրերում
ներառման անհրաժեշտություն կա, ապա
նպատակահարմար է ավելացնել գազի և ջրի
ոլորտներում հաշվիչների քանակի վերաբերյալ
տեղեկությունը:
9.1

ՀՀ «Էներգետիկայի

Բազմաբնակարան շենքի անձնագրի նախագծի Առաջարկությունները

գիտահետազոտական

վերաբերյալ.

ընդունվել

1. 3.9 կետը թերի է, ոչինչ չի գրված

մասամբ

1-ին և 2-րդ կետերով նշված

են դիտողությունները ներկայումս
և ճշտվում են մասնագետների
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ինստիտուտ» ՓԲԸ

ջերմամատակարարման (ջեռուցման)

կատարված

համակարգի մասին:

համապատասխան

կապակցությամբ լրացվել են

2. Նախագծի 3.10 կետում ավելացնել.

փոփոխություններ:

կետ «4.13.4», «4.13.4.1»,

- ՖՎ կայանների նախատեսված ընդհանուր
օգտագործման տարածքների և գույքի
էլեկտրասնուցման համար, միավորը՝ կՎտ:
- Արևային ջերմային հավաքիչներ, միավորը՝
կՎտ:

են հետ: 3-րդ դիտողության

«4.13.5»,
5-րդ կետով նշված
դիտողությունը հաշվի է առնված
«Ներդիր 2»-ում

3. 3.12 կետը լրացնել նոր ենթակետով.
Վերելակների տեխնիկական վիճակը՝
գնահատելով 5 բալանոց սանդղակով:
4. 3.12.3.2 ենթակետում միավորը սյունակում
գրել մարդ/կգ:
5. Էներգաարդյունավետության դասերը
(A++,A+,A,B+,B,C+,C,C-,D,E)` բերված չեն
հիմքերը:
6. Ներդիրների մասով. Շենքի էներգետիկ
անձնագրի վերաբերյալ տալ հղում:
Նույն առաջարկները կիրառելի են
հասարակական շենքերի անձնագրի նախագծի
համար, քանի որ դրանք նույնական են,
նույնիսկ բնակելի շինությունների հաշվիչների
մասով:
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9.2

Հայաստանի վերականգնվող Հասարակական և բազմաբնակարան շենքերի
էներգետիկայի

և անձնագրերի օրինակելի ձևերի վերաբերյալ

էներգախնայողության

դիտողություններ և առաջարկներ չունենք:

հիմնադրամ

Սակայն հարկ ենք համարում նշել, որ
անձնագրերում առկա են բազմաթիվ նեղ

Առաջարկությունները

մասնագիտական հարցեր, և հետագա

ընդունվել են

անճշտություններից խուսափելու համար,

մասամբ և

նպատակահարմար է, որպեսզի

կատարված են

հարցաթերթիկները լրացվեն մասնագետների

համապատասխան

կամ համապատասխան ուսուցում անցած

փոփոխություններ:

անձերի կողմից, ինչպես նաև հարցաթերթիկը
լրացնողների համար մշակել և վերջիններիս
տրամադրել համապատասխան
մեթոդաբանական ձեռնարկներ։
9.3

Ջրային կոմիտե

1.Բազմաբնակարան շենքի միասնական
անձնագրի նախագծի վերաբերյալ․
- 3.7.2, 3.8.1 և 3.9.2 կետերում
<<տրամագիծը>> բառից հետո գրել
<<քանակը>> բառը,
- 3.7.5, 3.9.7 և 3.12.2 կետերում
<<հզորությունը>> բառից հետո գրել
<<տեխնիկական վիճակը
(բավարար/անբավարար)>> բառերը,

Առաջարկությունները
ընդունվել են

Առաջարկությունները հաշվի են

մասամբ և

առնվել անձնագրերում:

կատարված են

Մասնավորապես` կետեր

համապատասխան

«4.9.2», «4.10.2»

փոփոխություններ:

- ավելացնել նոր <<Ներդիր 19>> և
համապատասխան տողում գրել <<Նախագծով
նախատեսված շենքի հարակից տարածքի, այդ
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թվում բակային, առկայության, մակերեսի,
բարեկարգվածության, հրշեջ և
շտապօգնության մեքենաների մոտեցման
հնարավորության վերաբերյալ
եզրակացություն>>։
2.Հասարակական շենքի միասնական
անձնագրի նախագծի վերաբերյալ
- 3.7.2, 3.8.1 և 3.9.2 կետերում
<<տրամագիծը>> բառից հետո գրել
<<քանակը>> բառը,
- 3.9.7 և 3.12.2 կետերում <<հզորությունը>>
բառից հետո գրել <<տեխնիկական վիճակը
(բավարար/անբավարար)>> բառերը,
- ավելացնել նոր <<Ներդիր 17>> և
համապատասխան տողում գրել <<Նախագծով
նախատեսված շենքի հարակից տարածքի
առկայության, մակերեսի,
բարեկարգվածության, հրշեջ և
շտապօգնության մեքենաների մոտեցման
հնարավորության վերաբերյալ
եզրակացություն>>:։
9.4
10

Հայաստանի էլեկտրական

Նախագծերի վերաբերյալ սկզբունքային

ցանցեր

առարկություններ չկան:

ՀՀ արտակարգ

1. Հասարակական և բազմաբնակարան

Առաջարկությունները

Կատարվել են անձնագրերի

իրավիճակների

շենքերի անձնագրերի օրինակելի ձևերի

ընդունվել են

կառուցվածքային

փոփոխություն չկա
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նախարարություն

տեղեկատվական համակարգում ներառել

մասամբ և

փոփոխություններ, որոնք

(20.02.2019թ. N1/08.4/1301-

հետևյալ բաժինը՝ «Տեղեկություն շենքի

կատարված են

համապատասխանում են

19)

սեյսմակայունության և սեյսմիկ խոցելիության

համապատասխան

դիտողության մեջ արված

մակարդակի գնահատման վերաբերյալ»:

փոփոխություններ:

առաջարկությանը

«Ընդհանուր տեղեկություն …
բազմաբնակարան շենքի վերաբերյալ» բաժնից
նոր բաժին տեղափոխել 1.10, 1.11, 1.19, 1.23 և
1.26 կետերը, իսկ «Տեղեկություն շենքի
ընդհանուր բաժնային սեփականություն
հանդիսացող հիմնական կառուցվածքային
տարրերի, միասնական ամբողջական
սպասարկման համար նախատեսված
ինժեներական համակարգերի և
սարքավորումների վերաբերյալ» 3-րդ բաժնից
հիմնական կառուցվածքային տարրերի
վերաբերյալ 3.1-3.7 կետերը:
2. «Տեղեկություն շենքի սեյսմակայունության և
սեյսմիկ խոցելիության մակարդակի
գնահատման վերաբերյալ» բաժինը խմբագրել
համաձայն Քաղաքաշինության նախարարի
08.12.2009թ. թիվ 282-Ն հրամանով
հաստատված «Բնակելի, հասարակական և
արտադրական շենքերի ու շինությունների
տեխնիկական վիճակի հետազննության և
վկայագրավորման (անձնագրավորման)

Այս առաջարկության
պատասխանը
տրվում է
բազմաբնակարան
շենքի և

փոփոխություն չկա

հասարակական
շենքի անձնագրերի
Ներդիր 1-ում

մեթոդական ցուցումներ»-ին
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համապատասխան:
Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ շենքերի և
շինությունների սեյսմիկ խոցելիության
մակարդակը (շենքի վարքը երկրաշարժի
դեպքում) գնահատվում է համաձայն
Արտակարգ իրավիճակների նախարարի
23.10.2014թ. թիվ 957-Ա հրամանով
հաստատված «Շենքերի և շինությունների
սեյսմիկ խոցելիության մակարդակի
(աստիճանի) գնահատման մեթոդական
ցուցումների»:
ՀՀ
11

բնապահպանության Նախագծերի վերաբերյալ առաջարկություններ

նախարարություն

և առարկություններ չկան:

փոփոխություն չկա

(23.02.2019թ, N1/04.3/1036219)
Երևանի քաղաքապետարան Բազմաբնակարան շենքի միասնական
(25.02.2019թ,
գրություն)

12

N01/42-11247h անձնագրում կատարել հետևյալ լրացումները.
1. Ընդհանուր տեղեկատվության հատվածում.

Առաջարկությունները

ա/ ավելացնել շենքի հատակագծային չափը,

ընդունվել են

չնայած ներդիրներում պահանջվում է շենքի

մասամբ և

նշված բաժինները լրամշակվել և

գլխավոր հատակագիծը,

կատարված են

խմբագրվել են:

բ/ շենքում ամրացման, վերականգնման և
էներգախնայողության աշխատանքների

համապատասխան
փոփոխություններ:

վերաբերյալ ավելացնել նշում` կատարման
տարեթիվ և աշխատանքի բնութագիր:
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2.Ընդհանուր բաժնային սեփականություն
հանդիսացող ոչ բնակելի շինություններ մասում
ավելացնել նշում` վերելակների մեքենայական
սրահների վերաբերյալ:
3.Ներշենքային էլեկտրամատակարարման
համակարգ մասում ավելացնել նշում` արևային
մարտկոցների առկայության վերաբերյալ:
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Հավելված 3.2 Կլոր-սեղան քննարկման արձանագրություն

«Շենքերի

էներգաարդյունավետ

արդիականացմանն

ուղղված

ներդրումների

ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ/00098348-00101711 ծրագրի շրջանակներում
«Հասարակական և բազմաբնակարան շենքերի անձնագրերի օրինակելի ձևերի մշակում,
և

շենքերի

տեղեկատվական

համակարգի

ներդրման

համակարգչային

ծրագրի

տեխնիկական առաջադրանքի մշակում»
և
«Բազմաբնակարան

շենքի

պահպանման,

հուսալիության

բարելավման,

էներգաարդյունավետության բարձրացման և շահագործման կանոնների մշակում»
աշխատանքների վերաբերյալ կլոր սեղան քննարկման
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
12.03.2019
ք. Երևան
Վայրը՝

Հայաստանում ՄԱԿ-ի նիստերի դահլիճ, Պետրոս Ադամյան փ․ 14

Մասնակցում էին՝

Արմեն Ղուլարյան, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ
Արմեն Մարտիրոսյան, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի կայուն
աճի և զարգացման բաժնի ղեկավար
Վահրամ Ջալալյան, «Շենքերի էներգաարդյունավետ վերակառուցման ներդրումների
ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի ղեկավար
Ինչպես նաև ներկայացուցիչներ հետևյալ պետական կառավարման
մարմիններից/գերատեսչություններից՝
ՀՀ

քաղաքաշինության

առողջապահության
ՀՎԿԱԿ

ՊՈԱԿ

կոմիտե,

ՀՀ

արդարադատության

նախարարություն,
շրջակա

միջավայրի

ՀՀ

նախարարություն,

առողջապահության
հիգիենայի

բաժին,

ՀՀ

նախարարության
ՀՀ

էներգետիկ

ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ արտակարգ
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իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման
նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան, ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե,
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, ՀՀ քաղաքաշինության,
տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին, ՀՀ վիճակագրական
կոմիտե, ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչություն, ՀՀ Լոռու
մարզպետարանի

քաղաքաշինության

վարչություն,

ՀՀ

Շիրակի

մարզպետարանի

քաղաքաշինության վարչություն, ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարանի քաղաքաշինության
վարչություն, ՀՀ Արարատի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչություն, ՀՀ
Գեղարքունիքի

մարզպետարան,

ՀՀ

Արմավիրի

մարզպետարան,

ՀՀ

Կոտայքի

մարզպետարանի բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժին, ՀՀ
Տավուշի

մարզպետարանի

քաղաքապետարան,

Վանաձորի

Ճարտարապետության

և

քաղաքաշինության
քաղաքապետարան,

շինարարության

Հայաստանի

վարչություն,

Գյումրու

Հայնախագիծ
ազգային

ԲԲԸ,

համալսարանը

(ՃՇՀԱՀ), «Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի
հայաստանյան գրասենյակ:
Նպատակը.
Ներկայացնել բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի անձնագրերի ձևերի, և
բազմաբնակարան շենքի պահպանման և շահագործման կանոնների նախագծերի
մշակման աշխատանքների արդյունքները՝ շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկման և
հստակեցման համար:
ՕՐԱԿԱՐԳ
10:15 – 11:30

Հասարակական

և

բազմաբնակարան

շենքերի

անձնագրերի

օրինակելի ձևերի նախագծերի մշակում.
շենքերի անձնագրավորմանն առնչվող իրավական հարցերը
Հայաստան Ստեփանյան, իրավաբան, Ուրբան հիմնադրամ
շենքերի անձնագրերի փորձնական լրացման արդյունքները
«Հայնախագիծ» ԲԲԸ աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ
շենքերի

միասնական

տեղեկատվական

համակարգերի

ներդրման

միջազգային լավագույն փորձի վերլուծություն և Հայաստանի համար
կիրառելիության գնահատում
Արմեն Վարոսյան, խորհրդատու, Ուրբան հիմնադրամ
11:30 – 11:45

Հարց ու պատասխան
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11:45 – 12:45

Բազմաբնակարան շենքի պահպանման, հուսալիության բարելավման,
էներգաարդյունավետության

բարձրացման

և

շահագործման

կանոնների նախագծի մշակում.
մշակման իրավական հարցերը, Արփինե Ղշյան, իրավաբան, ՃՇՀԱՀ
կիրառման միջազգային փորձը, Իրինա Վանյան, խորհրդատու, ՃՇՀԱՀ
բովանդակությունը
Դավիթ Գրիգորյան, ճարտարագետ-շինարար, ՃՇՀԱՀ
Աննա Քարամյան, ճարտարագետ-էներգետիկ, ՃՇՀԱՀ
12:45 – 13:00

Հարց ու պատասխան / Ամփոփում

Բացման խոսքով հանդես եկան՝
ՀՀ

քաղաքաշինության

կոմիտեի

նախագահի

առաջին

տեղակալ

պրն․

Արմեն

Ղուլարյանը և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի կայուն աճի և
զարգացման բաժնի ղեկավար պրն. Արմեն Մարտիրոսյանը:

Մասնավորապես պրն․ Արմեն Ղուլարյանը ներկայացրեց աշխատաժողովի օրակարգը,
նշելով,

որ

աշխատաժողովի

հարցերը

կարևորվում

են

անվտանգ,

հուսալի

քաղաքաշինական միջավայրի ձևավորման տեսանկյունից և պարունակում են ազգային
անվտանգության

բաղադրիչներ։

Ավարտելով

իր

խոսքը,

պրն․

Ղուլարյանը

շնորհակալություն հայտնեց աշխատանքներում ներգրավված բոլոր գործընկերներին,
հույս հայտնելով, որ ծավալվող քննարկումները կլինեն արդյունավետ։

Պրն. Արմեն Մարտիրոսյանը, բարձր գնահատելով կապալառուների և փորձագետների
կողմից իրականացված աշխատանքները, հույս հայտնեց հետագա համագործակցության
վերաբերյալ։ Ներկայացվեցին ստացված արդյունքների տեղայնացման հետ կապված
խնդիրները։
Այնուհետև օրակարգի համաձայն ներկայացվեցին կատարված աշխատանքները,
մասնավորապես

«Հասարակական

և

բազմաբնակարան

շենքերի

անձնագրերի

օրինակելի ձևերի մշակում, և շենքերի տեղեկատվական համակարգի ներդրման
համակարգչային ծրագրի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում» աշխատանքը
Զեկուցողներ՝

աշխատանքային խմբի

ղեկավար

Իրինա

Վանյան,

փորձագետներ

Հայաստան Ստեփանյան, Ալբերտ Հայրապետյան և Արմեն Վարոսյան
Իրինա

Վանյանը

միասնական

ներկայացրեց

անձնագրերի

բազմաբնակարան

օրինակելի

ձևերի

և

հասարակական

մշակման

շենքերի

աշխատանքների

շրջանակներում՝ տեխնիկական առաջադրանքով սահմանված խնդիրները, այն է․
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իրավական դաշտի, առկա իրավիճակի և օտարերկրյա փորձի ուսումնասիրությունը,
ինչպես նաև անձնագրերի օրինակելի ձևերի մշակումը։
Հայաստան Ստեփանյանը խոսելով իրավական վերլուծություն իրականացնելու բոլոր
դժվարությունների և խնդիրների մասին, ներկայացրեց բոլոր այն հարցերը, որոնց
լուծման ուղղությամբ իրականացվել են որոշակի աշխատանքներ և հայտնաբերվել են
բացթողումներ։

Ալբերտ

ներկայացրեց

Հայրապետյանը

բազմաբնակարան

և

հասարակական շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության և դրանց անձնագրերի
փորձնական

լրացման

արդյունքները՝

անդրադառնալով

ներդիրների

լրացման

գործընթացի ֆինանսական դժվարություններին։
Արմեն Վարոսյանը ներկայացրեց շենքերի միասնական տեղեկատվական բազայի
ստեղծման հնարավորությունների վերաբերյալ կատարված ուսումնասիրությունների
արդյունքները։ Անդրադարձ եղավ նաև ռուսաստանյան փորձին՝ բնակարանային և
կոմունալ ծառայությունների միասնական տեղեկատվական համակարգին։
Ելույթ ունեցան.
«Քաղաքաշինություն և տնտեսություն» ՀԿ-ի նախագահ պրն․ Կարեն Մխոյանը:
ողջունելով նախաձեռնությունը, միևնույն ժամանակ նկատեց, որ թեև նյութը շահագրգիռ
կողմերին ներկայացվել է, սակայն քաղաքացիական հասարակության լայն շրջանակները

չեն տեղեկացվել և ոչ մի էլեկտրոնային բազայում նյութը չի ներկայացվել, հետևաբար
առկա է քաղաքացիական հասարակության իրազեկվածության խնդիր։
ՀՀ

անշարժ

գույքի

անդրադարձավ

կադաստրի

անշարժ

գույքի

տեղեկատվական

բազային,

աստիճանական,

երկարաժամկետ

անձնագրավորման

կոմիտեի

ներկայացուցիչ

կադաստրի

առաջարկելով

կոմիտեի

ունեցած

իրականացնել

վերբեռնում

աշխատանքների

Բորիս

էլեկտրոնային

տեղեկատվության

շենքերի

իրականացման

Քոչարյանն

և

հիման

շինությունների

վրա՝

ինտեգրված

կադաստրի համակարգ ստեղծելու նպատակով։
ՀՀ

արտակարգ

իրավիճակների

հարցերը

Խլղաթյանի

հետևյալն

նախարարության
էին՝

արդյո՞ք

ներկայացուցիչ

հնարավոր

է

պրն.

Զավեն

անձնագրավորումն

իրականացնել երկու փուլով, և արդյո՞ք անձնագրավորումը պետք է իրականացնել նաև
շենքի մուտքի համար։
Ճարտարապետության
(ՃՇՀԱՀ)

և

ներկայացուցիչ

շինարարության
Արտավազդ

Հայաստանի

ազգային

Արզումանյանը

համալսարանի

բարձր

գնահատեց

աշխատանքային խմբերի կատարած աշխատանքը Նա կարևորեց նաև գրունտի
տեխնիկական

վիճակի

վերաբերյալ

տեղեկատվության

ներառումը

մշակվող

անձնագրերում։
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«Հաբիթաթ ֆոր հյումանիթի Արմենիա» հիմնադրամի ներկայացուցիչ Վարսենիկ
Խլոյանը:
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի բնակարանային ֆոնդի կառավարման և կոմունալ
ենթակառուցվածքների վարչության պետ տիկին Տանյա Արզումանյանը նշեց, որ շենքշինությունների

վերաբերյալ

տեղեկատվության

պակաս

կա,

հետևաբար

խիստ

կարևորվում է անձնագրավորումը, որը թեև խիստ ծախսատար է, բայց կարող է
հանդիսանալ որպես տեղեկատվության նոր, լրացուցիչ աղբյուր։
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ տրվեցին համապատասխան պարզաբանումներ:
«Բազմաբնակարան

շենքի

պահպանման,

հուսալիության

բարելավման,

էներգաարդյունավետության բարձրացման և շահագործման կանոնների մշակում»
աշխատանքը
Զեկուցողներ՝ աշխատանքային խմբի ղեկավար Արփինե Ղշյան, փորձագետներ Իրինա
Վանյան, Դավիթ Գրիգորյան, Աննա Քարամյան և Վարազդատ Հովհաննիսյան
Արփինե

նշեց,

Ղշյանը

պահպանման,

որ

շահագործման

թիմն
և

ուսումնասիրել

է

կառավարման

բազմաբնակարան

մարմինների

շենքերի

գործունեության

կարգավորմանը վերաբերող նյութերը։ Ներկայացվեցին բազմաբնակարան շենքերի
սպասարկման գործընթացներում առկա խոչընդոտները:
Իրինա

Վանյանը

ներկայացրեց

բազմաբնակարան

շենքի

պահպանման

և

շահագործման կանոնների կիրառման միջազգային փորձը, նշելով, որ որոշ երկրներում
նման կանոնների կիրառումը պարտադիր, իսկ մյուսներում՝ կամավոր բնույթ է կրում, և
առկա է հասարակության շահագրգռվածության բարձր մակարդակ։ Ներկայացվեց նաև
շենքերի

պահպանման

և

շահագործման

հարցերով

զբաղվող

պատասխանատու

ասոցիացիաների գործունեության հիմնական ուղղությունները։
Դավիթ Գրիգորյանը ներկայացրեց շենքի հիմնական կոնստրուկտիվ տարրերի,
բնակելի

և

ոչ

բնակելի

տարածքների

հուսալի

պահպանմանը

և

անվտանգ

շահագործմանը ներկայացվող հիմնական պահանջները։
Աննա Քարամյանը ներկայացրեց Կանոնների մեջ ընդգրկված ինժեներատեխնիկական
ենթակառուցվածքներին՝
էլեկտրամատակարարմանը,

ներշենքային

ջրամատակարարմանը,

գազամատակարարմանը,

օդափոխությանը

և

օդորակմանը, ինչպես նաև հակահրդեհային և հրդեհաշիջման աշխատանքներին
ներկայացվող պահանջները։
Վարազդատ

Հովհաննիսյանը

ներկայացրեց

Շվեդիայի

փորձը

անշարժ

գույքի

կառավարման ուղղությամբ։ Նշվեց, որ անշարժ գույքի պահպանման և անվտանգ
շահագործման

հարցում

համապատասխան

տեխնիկա-տնտեսագիտական

գիտելիքներով մասնագետների մեծ պակաս կա։
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Ելույթ ունեցան.
«Աջափնյակ-1» համատիրության նախագահ պրն. Համլետ Բաբլոյանը, «Ուրբան»
հիմնադրամի

փորձագետ

քաղաքապետարանի

տկն.

Հայաստան

համատիրությունների

բաժնի

Երևանի

Ստեփանյանը,
պետ

պրն.

Հարություն

Խաչատրյանը:
Միջոցառման ավարտին ամփոփվեցին հնչած կարծիքները, աշխատանքային խմբերը
շնորհակալություն

հայտնեց

հնչած

բոլոր

կարծիքների,

մեկնաբանությունների

և

առաջարկությունների համար։

Հավելված 4.1 Ամերիկյան Software Advice ընկերության կողմից առաջարկվող
շենքերի և գույքի կառավարման ծրագրակազմերի հղումներ
Buildium։ https://www.softwareadvice.com/property/buildium-property-manager-profile/
AppFolio։ https://www.softwareadvice.com/propeեrty/appfolio-property-manager-profile/
Rentec Direct։https://www.softwareadvice.com/property/rentec-direct-property-managementprofile/
ResMan: https://www.softwareadvice.com/property/ensoware-resman-profile/
MRI Residential Management: https://www.softwareadvice.com/property/mri-residentialmanagement-profile/
Axxerion Property Management: https://www.softwareadvice.com/property/axxerion-profile/
MRI Bostonpost: https://www.softwareadvice.com/property/mri-property-manager-profile/
iRent: https://www.softwareadvice.com/property/irent-profile/
Innago: https://www.softwareadvice.com/property/innago-profile/
Domum Link: https://www.softwareadvice.com/property/domum-link-profile/
Multisite Systems:https://www.softwareadvice.com/property/multisite-systems-profile/
OneSite: https://www.softwareadvice.com/property/realpage-onesite-profile/
Re-Leased: https://www.softwareadvice.com/property/re-leased-profile/
Quicken Home & Business: https://www.softwareadvice.com/property/intuit-quicken-rentalproperty-manager-profile/
Yardi Voyager: https://www.softwareadvice.com/property/yardi-voyager-profile/
LandlordTracks: https://www.softwareadvice.com/property/landlordtracks-profile/
MYBOS: https://www.softwareadvice.com/property/myboss-profile/
Entrata: https://www.softwareadvice.com/property/entrata-profile/
TrueRent: https://www.softwareadvice.com/property/truerent-profile/
ProLease: https://www.softwareadvice.com/property/prolease-profile/
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