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Դրույթների անվանումը Պահպանված 

է 

Թերի է 

Պահպանված 

Պահպանված 

չէ  

Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 

հսկողության 

ընթացքում 

հայտնաբերված 

խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

վերացնելու 

նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 

1. Համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող 
պետական և համայնքային 
սեփականություն համարվող 
հողամասերը օտարվում կամ 
օգտագործման են 
տրամադրվում համայնքի 
քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերին, հողերի 
օգտագործման սխեմաներին 
համապատասխան, համայնքի 
ավագանու համաձայնությամբ 
և սահմանած պայմաններով 

V 
 
 
 

 

     

2. 
Համայնքիավագանինընդունու
մէհամայնքիվարչականսահմա
ններումընդգրկվող` 
պետականսեփականությունհա
նդիսացողհողամասերիօտարմ
ան, անհատույց (մշտական) 
օգտագործմանևկառուցապատ
մանիրավունքովտրամադրման
ըհամաձայնությունտալուվերա
բերյալորոշում` 
նշելովհողամասի 
(հողամասերի) 
գտնվելուվայրը, չափերը, 
օգտագործմանսահմանափակ
ումները, պայմանները: 

 
V 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

   

3. V      



Համայնքիղեկավարըպատրաս
տումէհողաշինարարականգոր
ծ, 
որումներառվումենհամայնքիա
վագանուորոշումը, 
տեղանքիկադաստրայինքարտ
եզը, 
որտեղնշվումենօտարման, 
անհատույց (մշտական) 
օգտագործմանևկառուցապատ
մանիրավունքովտրամադրման
ենթակահողամասերը, 
դրանցշրջադարձայինկետերի
կոորդինատներնուչափերը, 
հողամասիօգտագործմանսահ
մանափակումներիմասինտեղե
կանքը, 
ՀայաստանիՀանրապետությա
նհողայինօրենսգրքի 60-
րդհոդվածովսահմանվածսահմ
անափակումներումընդգրկված
լինելուվերաբերյալտեղեկանքը
, ևներկայացնումմարզպետին: 

 

4. 
Դրականեզրակացությանառկ
այությանդեպքում` 
հողամասինպատակայիննշան
ակությանփոփոխությանանհր
աժեշտությանբացակայության
դեպքումհամայնքիղեկավարը
ՀայաստանիՀանրապետությա
նկառավարության 2001 
թվականիապրիլի 12-ի N 286 
որոշմամբսահմանվածկարգով
իրականացնումէհողամասերի
օտարումը, անհատույց 
(մշտական) 
օգտագործմանկամկառուցապ
ատմանիրավունքովտրամադր
ումը: 

V 
 
 
 
 
 
 

     

  5.       



ՀողամասերնօտարվումենՀայ
աստանիՀանրապետությանհո
ղայինօրենսգրքովսահմանված
դեպքերումուկարգով՝ 
սեփականությանիրավունքնա
նհատույցփոխանցելու, 
ուղղակիվաճառքիմիջոցով, 
աճուրդով, 
փոխանակությանմիջոցով: 

V 

 6 
Հողամասերըսեփականության
իրավունքովանհատույցտրամ
ադրվումեն` 
ՀայաստանիՀանրապետությա
նհողայինօրենսգրքի 64-րդև 
65-
րդհոդվածներովսահմանվածդ
եպքերումուկարգով և օրենքով 
նախատեսված այլ դեպքերում: 

V      

7. 
Քաղաքացիներիցդիմումներնը
նդունվումենհողամասերըսեփ
ականությանիրավունքովանհ
ատույցտրամադրելումասինտե
ղեկատվությանհրապարակմա
նօրվանիցմեկամսվաընթացքո
ւմ, 
որիցհետոհինգօրումամփոփվո
ւմենընդունվածդիմումները: 

V      

8. 
Դիմումներիամփոփմանարդյու
նքներիհիմանվրաևմեկհողաբ
աժնիհամարընդունվածչափով
ճշտվումենպահանջվողհողամ
ասերնըստնպատակայինուգոր
ծառնականնշանակության` 

1) 
գյուղատնտեսականգործունեու
թյունիրականացնելու, 

2) 
որպեստնամերձհողամասօգտ

V      



ագործելուկամանհատականբն
ակելիտանկառուցմանուսպաս
արկմանհամար: 

9. 
Հողամասերնանհատույցտրամ
ադրվումեն` 
համայնքիվարչականսահմանն
երում` 
համայնքիղեկավարիկողմից 
(համայնքիավագանուհամաձա
յնությամբ): 

V      

10. 
Հողամասերիուղղակիվաճառք
ըկատարվումէ` 

1) 
ՀայաստանիՀանրապետությա
նհողայինօրենսգրքի 64-
րդհոդվածի 3-րդկետով, 66-
րդհոդվածովև 72-րդհոդվածի 
2-
րդկետովսահմանվածդեպքերո
ւմ, ինչպեսնաևէներգետիկայի, 
կապի, տրանսպորտի, 
կոմունալևհամապատասխանգ
ծայինենթակառուցվածքների, 
ցանկացածայլբնականմենաշն
որհայինոլորտիհիմնականգոր
ծունեությաննառնչվողօբյեկտն
երի (շենքեր, շինություններ, 
այլօժանդակկառույցներ) 
կառուցմանհամարհողամասեր
իտրամադրմանդեպքում. 

2) 
ՀայաստանիՀանրապետությա
նօրենսդրությամբսահմանված
կարգովոչբնակելիշենքերը, 
շինություններըբնակելիիվերա
փոխելուարդյունքումձևավորվ
ածբնակելիտներիպահպանմա
նևսպասարկմանհամարանհր
աժեշտհողամասերնօտարելիս

V      



. 
3) 

գոյությունունեցողբնակելի, 
հասարակական, 
արդյունաբերականևայլնշանա
կությանօբյեկտների, 
ինչպեսնաևգյուղատնտեսակա
ննշանակությանհողամասերիը
նդլայնմանհամար, 
եթեհնարավորչէլրացուցիչօտա
րվողհողամասըորպեսառանձի
նգույքայինմիավորօտարելաճո
ւրդայինկարգով: 

11. 
Հողամասերիուղղակիվաճառք
իգինըսահմանվումէտվյալհող
ամասիկադաստրայինգնիչափ
ով, 
բացառությամբՀայաստանիՀ
անրապետությանհողայինօրեն
սգրքի 64-րդհոդվածի 3-
րդկետովսահմանվածհողամա
սերի, 
որոնքօտարվումենհողամասի` 
տվյալպահինգործողկադաստր
այինարժեքի 30 
տոկոսիչափով: 

V      

  12. 
Հողամասերնաճուրդայինկար
գովօտարվումենՀայաստանիՀ
անրապետությանհողայինօրեն
սգրքի 67-րդ, 68-րդ, 69-րդև 
70-րդհոդվածներով, 
հրապարակայինսակարկությու
ններիմասինՀայաստանիՀան
րապետությանօրենքովսահմա
նվածկարգով, 
դասականաճուրդով: 

V 
 

     

13. 
Հողամաuերիաճուրդիկազմակ
երպմանփաթեթումներառվում

V      



ենօրենքովևսույնկարգովսահմ
անված՝անհրաժեշտհետևյալփ
աստաթղթերը` 

1) 
օտարմանպայմանագրինախա
գիծը. 

2) 
օտարվողհողամասիհատակա
գծինախագիծը. 

3) 
քաղաքաշինականգործունեութ
յանհամարնախատեuվողհողա
մաuերիհամարսահմանվածկա
րգովկազմվածճարտարապետ
ահատակագծայինառաջադրա
նքինախագիծը՝օրենքովևայլնո
րմատիվիրավականակտերովս
ահմանվածքաղաքաշինական, 
բնապահպանականևայլբնույթ
իպահանջներիև 
uահմանափակումների, 
ելակետայինտվյալներիուտեխ
նիկականպայմաններիամրագ
րմամբ, այդթվում` 
հողամաuինկարագրությունը 
(կողմնորոշումը, թեքությունը, 
բարեկարգմանվիճակը, 
հաղորդակցուղիներիևիրացմ
անենթակակառույցներիառկայ
ությունը), շինարարության 
uկզբիևավարտիժամկետները: 

14. 
Աճուրդիարդյունքներիամփոփ
ումիցհետո ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով 12-
oրյաժամկետումաճուրդիկազմ
ակերպիչըհաղթողինտրամադ
րումէհողամաստրամադրելուվ
երաբերյալլիազորմարմնիորոշ
ումը, 

V      



օտարմանպայմանագիրը, 
օտարվածհողամասիհատակա
գիծը, 
իսկքաղաքաշինականգործուն
եությանհամարնախատեuվողհ
ողամաuերիհամարնաև` 
ճարտարապետահատակագծ
այինառաջադրանքը: 

15. 
Գյուղատնտեսականնշանակու
թյանհողամասերիաճուրդիդե
պքումմեկլոտովօտարվողհողա
մասիառավելագույնչափըչիկա
րող 20 հեկտարիցավելիլինել, 
իսկնվազագույնչափըչիկարող
պակասլինելտվյալհամայնքում
սեփականաշնորհվածհողաբա
ժնիչափից, 
եթեհամայնքիհողերիօգտագո
րծմանսխեմայովայլչափնախա
տեսվածչէ: 

V      

16.  
Աճուրդըկազմակերպումէհամ
այնքիղեկավարըկամվերջինիս
կողմիցլիազորված՝աշխատակ
ազմիպաշտոնատարանձը: 

V      

17. 
Աճուրդիանցկացմանձևիմասի
ննշվումէաճուրդիիրականացմ
անմասինծանուցմանմեջ: 

V      

18. 
Աճուրդինմասնակցելուհամար
ներկայացվումենհետևյալփաս
տաթղթերը` 

1) հայտ` 
նշելովհողամասիձեռքբերման
նպատակը. 

2) 
աճուրդինմասնակցությանհամ
արսահմանվածվճարիանդորր
ագիր. 

V      



     3) անձնագիր, 
իրավաբանականանձանցհամ
ար` 
հիմնադիրփաստաթղթերը: 

19. 
Եթեաճուրդըչիկայանումմեկհա
յտներկայացնելուպատճառով, 
ապահողամասնուղղակիվաճա
ռքիմիջոցովկարողէօտարվելա
ռաջինհերթինաճուրդիմասնակ
ցությանհայտներկայացնողին, 
իսկնրահրաժարվելուդեպքում` 
տվյալհամայնքիբնակիչներին՝
աճուրդիարդյունքներիամփոփ
ումիցհետո ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
10-օրյաժամկետում: 

V      

  20. 
Հողամասերըփոխանակվումե
նքաղաքացիներիկամիրավաբ
անականանձանցդիմումներիհ
իմանվրակամհամայնքիղեկավ
արիկամՀայաստանիՀանրապ
ետությանկառավարությաննա
խաձեռնությամբ: 

V      

21. Պետական 
uեփականությունհանդիսացող
հողամասերըփոխանակվումեն
ՀայաստանիՀանրապետությա
նմարզպետների (Երևանում` 
Երևանիքաղաքապետի) 
կողմից, 
եթեչիփոխվումհողամասինպա
տակայիննշանակությունը: 

V      

22. 
Հողամասերիփոխանակությա
նմասինորոշմանընդունումիցհ
ետոկողմերիմիջևկնքվումէհող
ամասերիփոխանակությանմա
սինպայմանագիր, 
որինկցվումենփոխանակվողհո

V      



ղամասերիսահմանվածկարգո
վկազմվածհատակագծերը: 

23. 
ՀայաստանիՀանրապետությա
նհողայինօրենսգրքի 75-
րդհոդվածինհամապատասխա
ն` հողամասերնանհատույց 
(մշտական) 
օգտագործմանիրավունքովտր
ամադրվումեն` 

1) 
պետականևհամայնքայինհիմն
արկներինուկազմակերպությու
ններին. 

2) բարեգործական, 
հասարակականմիավորումներ
ինևհիմնադրամներին` 
իրենցգործունեությանընթացք
ումձեռնարկատիրությանհետչ
կապվածգործունեությունիրակ
անացնելուհամար. 

3) 
օրենքովևայլնորմատիվիրավա
կանակտերովնախատեսվածդ
եպքերում: 

V      

24. 
Հողամասնանհատույցօգտագ
ործմանիրավունքովտրամադր
վումէառանցմրցույթի: 

V      

25. 
Հողամասնանհատույցօգտագ
ործմանիրավունքովտրամադր
ելուհամարկազմվողհողաշինա
րարականգործումլրացուցիչնե
րառվումենհետևյալփաստաթղ
թերը` 

1) անհատույց (մշտական) 
օգտագործմանիրավունքովհող
ամասձեռքբերելումասինլիազո
րվածմարմնիորոշումը. 

2) 

V      



քաղաքաշինականգործունեութ
յունիրականացնելուդեպքումֆ
ինանսականմիջոցներովապա
հովվածլինելումասինտեղեկան
ք` 
տրվածհամապատասխանբան
կիկողմից. 

3) 
պահանջվողհողամասնայլհող
օգտագործողիտիրապետման
տակգտնվելուևնրակողմիցօգ
տագործվելուդեպքում` 
նաևհողօգտագործողիգրավոր
համաձայնությունը, 
որըենթակաէնոտարականվավ
երացման (եթեհողօգտա-
գործողըքաղաքացիէ): 

26. 
Ներկայացվածփաստաթղթերի
հիմանվրահամայնքիղեկավար
իկողմիցմեկամսյաժամկետում
ընդունվումէորոշումև, 
ՀայաստանիՀանրապետությա
նքաղաքացիականօրենսգրքի 
686-
րդհոդվածինհամապատասխա
ն, 
կնքվումհողամասնանհատույց 
(մշտական) 
օգտագործմանտրամադրելում
ասինպայմանագիր, 
որըենթակաէնոտարականվավ
երացման, 
իսկդրանիցծագողիրավունքնե
րը` պետականգրանցման: 

V      

27. 
Հողամասերիկառուցապատմա
նիրավունքիտրամադրումնիրա
կանացվումէՀայաuտանիՀան
րապետությանհողային 
oրենuգրքի 60-

V      



րդհոդվածովսահմանվածհողե
րից: 

28. 
Հողամաuերիվարձակալությու
նըչիկարողլինել 99 
տարվանիցավելիժամկետով, 
բացառությամբգյուղատնտեuա
կաննշանակությանհողերի, 
որոնցվարձակալությանժամկե
տը uահմանվումէմինչև 25 
տարի, ընդորում, 
վարձակալըվարձակալության
պայմանագիրընախկինկամայլ
հավաuարպայմաններովկրկին
կնքելիu կամտվյալհողամաuն 
oտարելուդեպքումձեռքբերելիu 
նախապատվությանիրավունքո
ւնի:  

V      

29. ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով՝ 
հողամասերըվարձակալության
տրամադրվումենմրցույթով 

  V Չի 
պահպանվելՀՀկառավ
արության28.10.2010թ. 
թիվ 1477-
Նորոշմամբսահմանվ
ածկարգը` 
Համայնքիարոտօգ-
տագործողներիհետ 
չեն 
կնքվելարոտավայրեր
իցօգտվելուպայմանա
գրեր 

Կասեցնել առանց 
համապատասխան 
պայմանագրերի 
հողօգտագործումը: 
Համայնքիարոտօգտագ
ործողներիհետկնքելարո
տավայրերիցօգտվելուպ
այմանագրեր 

20 օր 

30. 
Հողամասըվարձակալությանի
րավունքովտրամադրվումէհետ
ևյալնպատակներով` 

1) 
գյուղատնտեսականգործունեու
թյունիրականացնելու, 

2) 
ընդհանուրօգտագործմանտար
ածքները (զբոսայգիներ, 
պուրակներ, 

V      



ավտոկայանատեղեր)` 
դրանցնշանակությանըհամապ
ատասխանշահագործելուևբն
ակչությանըծառայություններմ
ատուցելու, 

3) 
ՀայաստանիՀանրապետությա
նօրենսդրությամբչարգելվածա
յլնպատակներովօգտագործելո
ւհամար, 
ինչպեսնաևպետականևհամայ
նքային 
uեփականությունհանդիuացող
հողամաuերիվարձակալության
պայմանագրերիգործողության
ընթացքումկամդրանցգործողո
ւթյանժամկետներնավարտվելո
ւցհետովարձատուիկողմիցպայ
մանագրերիժամկետները` 
ՀայաստանիՀանրապետությա
նկառավարությանսահմանածժ
ամկետներովերկարացվելուդե
պքում: 

31. 
Վարձակալությանիրավունքով
տրամադրվածգյուղատնտեսա
կաննշանակությանհողամասե
րիվրակարողենկառուցվելմիայ
նգյուղատնտեսականարտադր
ականնշանակությանշենքերևշ
ինություններ՝օրենքովևայլիրա
վականակտերովսահմանվածն
որմերինհամապատասխան: 

V      

32. 
Հողամասերիկառուցապատմա
նիրավունքըտրամադրվումէմի
այնՀայաստանիՀանրապետու
թյանհողայինօրենսգրքի 60-
րդհոդվածովսահմանվածհողե
րիվրաՀայաստանիՀանրապե
տությանհողայինօրենսգրքի 

V      



48.1-
րդհոդվածովսահմանվածնորմ
երինևկանոններինհամապատ
ասխան` մրցութայինկարգով` 
բացառությամբհետևյալդեպքե
րի՝ 

1) մինչև 20 քառ. 
մետրմակերեսովավտոտնակն
երի, կրպակների, 
առևտրիևսպասարկմանայլօբյ
եկտներիհամար. 

2) 
տրամադրվածհողամասերիըն
դլայնմանանհրաժեշտությանդ
եպքում, 
եթելրացուցիչտրամադրվողհո
ղամասըհնարավորչէորպեսառ
անձինմիավորտրամադրելմրց
ութայինկարգով. 

3) բարեգործական, 
հաuարակականկազմակերպու
թյուններինևհիմնադրամներին
` 
իրենցգործունեությանընթացք
ումձեռնարկատիրությանհետչ
կապվածգործունեությունիրակ
անացնելուհամար. 

4) էներգետիկայի, կապի, 
տրանuպորտի, 
կոմունալևհամապատաuխանգ
ծայինենթակառուցվածքների, 
ինչպեu 
նաևցանկացածայլբնականմեն
աշնորհայինոլորտիհիմնական
գործունեությաննառնչվող 
oբյեկտների (շենքեր, 
շինություններ, այլ 
oժանդակկառույցներ) 
կառուցմանհամար. 

5) 
ՀայաuտանիՀանրապետությա



ն oրենuդրությամբ 
uահմանվածկարգովտրամադր
վածհողամաuիմիմաuնայլհողo
գտագործողիտրամադրելուդե
պքում` 
նախկինհողoգտագործողիիրա
վունքները 
uահմանվածկարգովդադարեց
վելուցհետո. 

6) 
ՀայաuտանիՀանրապետությա
ն oրենuդրությամբ 
uահմանվածկարգովիրավաբա
նականանձանցկամքաղաքաց
իներին 
oգտագործմանիրավունքովտր
ամադրվածհողամաuերըպետ
ականկամհամայնքային 
uեփականությունհանդիuացող
հողամաuերիհետփոխանակմ
անանհրաժեշտությունառաջա
նալիu. 

7) 
ՀայաստանիՀանրապետությա
նկառավարությանորոշմամբ` 
ՀայաստանիՀանրապետությա
նմարզպետների, 
Երևանիքաղաքապետիներկայ
ացմամբ: 

33. 
Հողամասերիվարձակալությա
նկամկառուցապատմանիրավո
ւնքիտրամադրմանհամարհամ
այնքներիղեկավարներիկողմի
ցստեղծվումենմրցութայինհան
ձնաժողովներ: 

V      

34. 
Մրցութայինհանձնաժողովներ
նստեղծվումենհամայնքիղեկա
վարիգլխավորությամբ, 
որոնցկազմումընդգրկվումենհ

V      



ամայնքիղեկավարիաշխատակ
ազմիհամապատասխանմասն
ագետներ, 
ավագանուանդամներևհամա
պատասխանմարզպետարանի
ներկայացուցիչներ: 

35. 
Մրցութայինհանձնաժողովիոր
ոշումըձևակերպվումէարձանա
գրությամբ: 

Արձանագրություննստորա
գրվումէհանձնաժողովիանդամ
ների, մրցույթումհաղթողի, 
ցանկությանդեպքում` 
նաևմրցույթիմասնակիցներիկ
ողմից: 

Մրցույթիհաղթողինորոշել
իս` 
առաջացածհարցերընշվումեն
արձանագրությանմեջ` 
որպեսհատուկկարծիք: 

Արձանագրությանմեջնշվու
մենմրցույթիհաղթողիտվյալնե
րը, 
հողամասիվարձակալության ժ
ամկետները, 
հողամասիևվարձավճարի 
(վճարի) չափերը, 
հողամասիօգտագործմաննպա
տակայինևգործառնականնշա
նակությունը, 
հողամասիօգտագործմանպայ
մանները, 
մրցույթիհաղթողինտրվողիրա
վունքները, 
ինչպեսնաևմրցույթումսահման
վածմյուսպայմանները: 

V      

36. 
Մրցույթումհաղթածանձնարձա
նագրությունըև (կամ) 
հողամասիվարձակալությանկ

V      



ամկառուցապատմանիրավուն
քիպայմանագիրնստորագրելու
ցհրաժարվելուդեպքումզրկվու
մէմրցույթըչկայանալուպարագ
այումհողամասնառանցմրցույթ
իվարձակալելու 
(կառուցապատմանիրավունքձ
եռքբերելու) իրավունքից: 

Եթեկրկնամրցույթըչիկայա
նումմեկհայտներկայացվածլին
ելուպատճառով, 
ապահողամասըկարողէառան
ցմրցույթի 10-
օրյաժամկետում տրամադրվել
առաջինհերթինհայտըներկայ
ացնողին, 
իսկնրահրաժարվելուդեպքում` 
հողամասըկարողէտրամադրվ
ելնորմրցույթհայտարարելով: 

37. 
Հողամասերըմրցույթներովտր
ամադրելուհամարվարձավճար
ի (վճարի) 
մեկնարկայինչափըսահմանվու
մէհամայնքիղեկավարիկողմից
, 
որըչպետքէպակասլինիտվյալհ
ողամասիհամարսահմանվածհ
ողիհարկիտարեկանդրույքաչա
փից: 

V      

38. 
Հողամասերիվարձակալությա
նկամկառուցապատմանիրավո
ւնքիտրամադրմանհամարկազ
մվումէհողաշինարարականգո
րծ, 
որումներառվումենմրցույթիպ
այմաններովնախատեսվածփ
աստաթղթերը 

V      

 39. Հողային հաշվեկշիռը 
հողերիընթացիկհաշվառմանհ

V      



իմանվրակազմվողյուրաքանչյո
ւրտարվա հողային ֆոնդիառկ
այությանևբաշխմանմասինհա
շվետվություննէ: 

40. Հողային հաշվեկշիռը 
բաղկացածէտեքստիցևաղյուս
ակներից: Հողայինհաշվեկշռու
մարտացոլվումէհողային 
ֆոնդնըստնպատակայիննշան
ակության, 
հողատեսքերիուգործառնակա
ննշանակության, 
սեփականությանսուբյեկտների
, 
սեփականությանևօգտագործմ
անձևերի` 
արտահայտվածհողամասիմա
կերեսիճշտությամբ: 

 V 
 

 Թերի է պահպանվել 
ՀՀկառավարության 
2000 թվականի 
հոկտեմբերի 23-ի N 
656 որոշմամբ 
հաստատված կարգի 
3-րդ 
կետը՝հողայինհաշվեկ
շռի տեքստային մասը 
բացակայում է: 

 

Հողային հաշվեկշիռը 
կազմելՀՀկառավարությ
ան 2000 թվականի 
հոկտեմբերի 23-ի N 656 
որոշմամբհաստատվածկ
արգով: 

Տարվա ընթացքում 

 41. 
Յուրաքանչյուրտարվա հողայի
ն հաշվեկշռումարտացոլվումեն
ՀայաստանիՀանրապետությա
նօրենսդրությամբսահմանված
կարգովկատարվածհետևյալփ
ոփոխությունները` 

1) 
հողիսեփականությանձևի, 

2) 
հողիօգտագործմանձևի, 

3) 
հողինպատակայիննշանակութ
յան, 

4) 
հողատեսքերիևդրանցգործառ
նականնշանակության, 

5) հողերիիրացման, 
բարելավման, հողատեսքերի, 
բազմամյատնկարկներիհիմնմ
անևքանդման, 

6) ոռոգելի, անջրդի, 
անօգտագործելիևչորացվածհ

V      



ողերիվիճակի, 
պետականսեփականությունհ
անդիսացողհողերիշարժիևփո
խակերպման 
(տրանսֆորմացիա), 

7) 
նորանտառատնկումներիևան
տառահատումների, 

8) 
ՀայաստանիՀանրապետությա
նօրենսդրությամբսահմանված
կարգովպետականսեփականու
թյունհանդիսացողհողերիօտա
րման, 
օգտագործմանևվարձակալութ
յանիրավունքովտրամադրման
տվյալների: 

42. 
Յուրաքանչյուրտարվա հողայի
ն հաշվեկշիռը կազմումէհողեր
իպետականհաշվառմանտվյալ
տարվաընթացիկտվյալներիհի
մանվրա` հուլիսի 1-
իդրությամբ: 

V      

43. 
Համայնքիղեկավարըկազմումէ
համայնքի հողային հաշվեկշիռ
ը, 
այնհամաձայնեցնումէհամայնք
իավագանուևՀայաստանիՀան
րապետությանկառավարությա
ննառընթերանշարժգույքիկադ
աստրիպետականկոմիտեիտա
րածքայինստորաբաժանման 
(Երևանիքաղաքապետը` 
ՀայաստանիՀանրապետությա
նկառավարությաննառընթերա
նշարժգույքիկադաստրիպետա
կանկոմիտեի) հետ 

V      

44. Ոչուշ, 
քանմինչևյուրաքանչյուրտարվ

V 
 

     



ահուլիսի 10-
ըներկայացնումհամապատաս
խանմարզպետին 
(բացառությամբԵրևանիքաղա
քապետի): 

45. 
ՀայաստանիՀանրապետությա
նկառավարությանկողմիցՀայ
աստանիՀանրապետության հ
ողային հաշվեկշիռը 
հաստատվելուցհետոհամայնք
ներիղեկավարներըևմարզպետ
ներըՀայաստանիՀանրապետ
ությանկառավարությաննառըն
թերանշարժգույքիկադաստրի
պետականկոմիտեիկողմից հո
ղերիհաշվառմանհամապատա
սխանգրքերումլրացնումենհաս
տատվածտվյալները: 

 
 

V 
 

 Թերի է պահպանվել 
ՀՀկառավարության 
2000 թվականի 
հոկտեմբերի 23-ի N 
656 որոշմամբ 
հաստատված կարգի 
12-րդ կետը`հողերի 
հաշվառման 
գրքերումհաստատվա
ծ տվյալները 
լրացվածչեն: 

Հողերի հաշվառման 
գրքերում լրացնել 
հաստատված 
տվյալները: 

20օր 

46. Համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող 
գեոդեզիական կետերի և 
համայնքի սահմանանիշերի 
պահպանություն:  

V      

47. 
ՀայաստանիՀանրապետությա
նտարածքումպահպանությանե
նթակաեն` 

1) 
պետականգեոդեզիականցան
ցիկետերը` 

ա) պետական (ազգային) 
պլանայինգեոդեզիականցանց
իկետերը, 
դրանցկենտրոնները, 
արտաքիննշանները, 
կողմնորոշիչկետերը. 

բ) պետական (ազգային) 
բարձունքայինգեոդեզիականց
անցիկետերը, հիմնային, 
գրունտային, ժայռային, 

V      



պատայինհենանշանները 
(ռեպերները) ևմակնիշները. 

2) 
գրավիմետրիականցանցիկետ
երը, դրանցկենտրոնները, 
ուղեկիցկետերըևստուգողակա
նհենանշանները. 

3) 
հատուկգեոդեզիականցանցեր
իկետերը` 
դրանցարտաքիննշանները, 
կենտրոնները, 
ստուգողականմակնիշները: 

48. Հողամասերը, 
որոնցվրատեղակայվածենգեո
դեզիականկետերը, 
համարվումենգեոդեզիականկ
ետերիպահպանմանևսպասար
կմանգոտիներևՀայաստանիՀ
անրապետությանհողայինօրեն
սգրքի 49-րդհոդվածի 6-
րդկետինև 50-րդհոդվածի 7-
րդկետինհամապատասխան` 
ենթակաենգրանցմանորպեսս
երվիտուտ: 

V      

49. Շենքերիպատերին, 
շինություններիվրաևնմանտեղ
երումտեղադրվածգեոդեզիակ
անկետերիհամարսահմաններչ
ենորոշվում: 
Այդդեպքումպահպանմանենթ
ակաէանմիջապեսկետը, 
պատայիննշանըկամհենանշա
նը (ռեպերը): 

V      

50. Համաձայն 
«Գեոդեզիայիևքարտեզագրու
թյանմասին» 
ՀայաստանիՀանրապետությա
նօրենքի 16-րդհոդվածի` 
գեոդեզիականկետերիպահպ
անությանապահովումըհամայն

V      



քիվարչականսահմաններումի
րականացնումէհամայնքիղեկ
ավարը: 

51. 
Պահպանությանենհանձնվում
բոլորնորտեղադրվածևնախկի
նումպահպանությանչհանձնվ
ածտեղագրագեոդեզիականաշ
խատանքներիկատարմանժամ
անակհետազոտվածուվերակա
նգնվածգեոդեզիականկետերը
: 

V      

52. 
Գեոդեզիականկետերիպահպ
անությանհանձնումըձևակերպ
վումէսահմանվածակտով (ձև 
N 2): Ակտըկազմվումէ 2 
օրինակից` 
գեոդեզիականկետերըպահպ
անությանհանձնվողկազմակե
րպությանղեկավարիստորագր
ությամբևկնիքով, 
եթեկազմակերպությունըկնիքո
ւնի: 
Ակտինկցվումէգեոդեզիականկ
ետերիցանկը` 
տեղադիրքինկարագրությամբ: 

V      

53. 
Գեոդեզիականկետերըպահպ
անությանհանձնելումասինակ
տիառաջինօրինակըմնումէաշ
խատանքըկատարածկազմակ
երպությունում` 
հետագայումՀայաստանիՀան
րապետությանկառավարությա
ննառընթերանշարժգույքիկադ
աստրիպետականկոմիտեհան
ձնելուհամար, իսկերկրորդը` 
համայնքիղեկավարիմոտ: 

V      

54. 
Միհողօգտագործողիցմյուսինհ

V      



ողամասերինկատմամբիրավու
նքիփոխանցմանդեպքումնախ
կինումպահպանությանընդուն
վածգեոդեզիականկետերըհան
ձնմանակտովփոխանցվումենն
որհողօգտագործողին: 
Հանձնողկողմըկետերիհանձն
մանակտիմիօրինակնուղարկու
մէկադաստրիպետականկոմի
տե: 

55. 
Գեոդեզիականկետերիպահպ
անմաննկատմամբհսկողությու
ննիրականացվումէկադաստրի
պետականկոմիտեիկողմից: 

V      

56. 
Պետականգեոդեզիականցան
ցիկետերըքանդվումկամտեղա
փոխվումենմիայնկադաստրիպ
ետականկոմիտեիհամաձայնու
թյանդեպքում: 

V      

57. Գեոդեզիականկետերի 
(կենտրոնների, 
արտաքիննշանների, 
ռեպերների, 
կողմնորոշիչկետերի) 
ոչնչացումկամվնասումհայտն
աբերվելուդեպքում,  
համայնքիղեկավարիկողմիցկ
ազմվումէակտ, 
որտեղնշվումենվնասվածությա
նբնույթը, 
ինչպեսնաևվնասմանկամոչնչ
ացմանպատճառները:  

V      

58. 
Գեոդեզիականկետերիոչնչաց
մանկամվնասվածությանմասի
նակտըկազմվումէ 2 
օրինակից: 
Առաջինօրինակնուղարկվումէկ
ադաստրիպետականկոմիտե, 

V      



երկրորդըմնումէհամայնքում: 

59. 
Գեոդեզիականկետերիմիտում
նավորոչնչացմանկամվնասմա
նդեպքումակտիպատճենըփոխ
անցվումէիրավապահմարմինն
երին` 
մեղավորանձանցՀայաստանի
Հանրապետությանօրենքովսա
հմանվածկարգովպատասխան
ատվությանենթարկելուհամար
: 

V      

 


