


  
    

  



19 120 բազմաբնակարան շենք, 
որոնք կառավարվում են 

*https://www.armstat.am/file/doc/99533278.pdf 

Համայնքների կողմից  11 169 

Համատիրությունների, հավատարմագրային և 
լիազորագրային կառավարիչների կողմից 

7 951 



Քաղաքային 

ԲԲՇ 

49% 

Գյուղական 

ԲԲՇ 

3% 

Քաղաքային 

բնակելի 

տներ 

19% 

Գյուղական 

բնակելի 

տներ 

30% 

Քաղաքային ԲԲՇ-ի 
բնակարաններ 

423954 Քաղաքային բնակելի տներ 162763 

Գյուղական ԲԲՇ-ի 
բնակարաններ 

24984 Գյուղական բնակելի տներ 259454 

Ընդհանուր ԲԲՇ–ի բնակելի 
միավոր 

498938 
Ընդհանուր  բնակելի տների 
միավոր 

422217  

*https://www.armstat.am/file/doc/99533278.pdf 



• Առկա  բնակարանային  ֆոնդի  շուրջ  80%-ը  
(մոտ  6 9 0 . 0  հազար  բնակելի  միավոր )  
շահագործման  է  հանձնվել  խորհրդային  
տարիներին :  

• ԲԲՇ -ի  զգալի  մասում  չեն  իրականացվել  
էական  վերանորոգման  աշխատանքներ ,  
ներառյալ  էներգաարդյունավետութ յան  
բարձրացմանն  ուղղված  համապատասխան  
միջոցառումներ :   

• Բնակարանային  ֆոնդի  ոչ  պատշաճ  
սպասարկումը  և  կենտրոնացված  
ջեռուցման  համակարգերի  վերացումը  
հանգեցրեց  բնակիչների  ինքնուրու յն ,  
հաճախ  շիննորմերի  կոպիտ   
խախտումներով ,  վերանորոգումների :  

 



IV աստիճան – քանդման ենթակա՝  50 ԲԲՇ 

III աստիճան – ենթակա են  վերականգնման  և ամրացման՝  500 

ԲԲՇ (հիմնականում Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում) 

Մնացած շենքերը  ունեն հիմնանորոգման բազմաթիվ կարիքներ  ̀ 
/համաձայն բազմաբնակարան բնակֆոնդի 2007 թ. համալիր ուսումնասիրության տվյալների/ 

• Տանիքներ՝ 70 %  

• Սանդուղքներ՝ 31 % 

• Նկուղներ՝ 50 %  

• Ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր՝ 60 % 

• Մուտքեր՝ 66 % 



Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման, 
շահագործման խնդիրները և պատճառները 

Պահպանման  և  վերանորոգման  աշխատանքների  
բարձր  արժեք ,  որը  պայմանավորված  է ՝  

• ԲԲՇ-ի տեխնիկական վիճակով,  

• աշխատանքների բարձր գներով,  

• շինանյութերի և օժանդակ նյութերի բարձր գներով, 

• սեփականատերերի  ցածր վճարունակության , ինչպես 
մասնակցային այնպես էլ սոցիալական  գործոններով; 

Համապատասխան  մշտադիտարկումների ,  
վեր լո ւծո ւթ յո ւնների  և  որոշումների  կա յացման  
ցածր  մակարդակը ,  պայմանավորված ՝  

• ստույգ մշակված մշտադիտարկման ճանապարհային 
քարտեզի ,  

• շենքերի անձնագրավորման բացակայության հետևանքով; 

 

 

 



ԲԲՇ -ի  պահպանման  և  անվտանգ  շահագործման  
մասով  խնդիրների  խորացման  և  ավե լացման  
հավանականո ւթ յ ո ւնը ,  պայմանավորված ՝   

• տևական շահագործմամբ` առանց անհրաժեշտ վերանորոգման 
աշխատանքների,  

• ոչ պատշաճ վերանորոգման և ձևափոխման, անգամ հիմնական 
կոնստրուկցիանների խախտման, պատճառներով; 

Բնակարանների  սեփականատերերի  ցածր  
պատասխանատվո ւթ յ ո ւնը ,  ին չպես  սեփական  այնպես  
է լ  ընդհանո ւր  բաժնա յին  սեփականո ւթ յան  նկատմամբ ,  
պայմանավորված ՝  

• ցածր իրազեկվածությամբ, 

• ցածր վերահսկողությամբ*, 

• ցածր վճարունակությամբ: 

 

վ 



• ցածր արդյունավետություն՝ աշխատանքների նախագծման, 
տարեկան բյուջեի պատրաստման, հաշվետվողականության 
և թափանցիկության, աշխատանքների կազմակերպման, 
կատարման և հանձմանը գործընթացքներում, 
շինարարական և սպասարկման ծառայությունների շուկայի 
անբավարար մակարդակ,  

• ԲԲՇ ընդհանուր բաժնային սեփականության վերաբերյալ 
ստույգ տեղեկատվության, նկարագրության և 
հաշվետվության բացակայություն, 

• ԲԲՇ ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման 
և շահագործման պարտադիր ստանդարտների ներդրմանն 
ուղղված վճարների հավաքագրման դժվարություն, 



• ԲԲՇ բնակարանների սեփականատերերի 
անբավարար իրազեկվածությունն իրենց 
իրավունքների և պարտականությունների մասին, 
ինչպես նաև կառավարման գործընթացին 
մասնակցելու և իրենց շենքերի տեխնիկական 
վիճակի բարելավման համար ներդրումներ 
կատարելու մոտիվացիայի բացակայություն, 

• ԲԲՇ-ի շահագործմանն ուղղված ֆինանսական 
հոսքերի համակարգի անկատարություն, 

• ԲԲՇ-ի կառավարման ինստիտուտի, 
մասնավորապես, մասնագետների 
անկատարություն: 



• Քաղաքացիական օրենսգիրք (1998)  

• Հողային օրենսգիրք (2001)  

• Սեփականության իրավունքների պետական գրանցման մասին  
ՀՀ օրենք (1999)  

• Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին ՀՀ օրենք (2002)  

• Համատիրության մասին ՀՀ օրենք (2002)  

• Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք (2002)  

• Երևան քաղաքում ՏԻՄ-ի մասին ՀՀ օրենք (2008)  

• Հարկային օրենսգիրք (2016)  

• Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին 
ՀՀ օրենք (2004) 



• ԲԲՇ- ի պահպանման, շահագործման և կառավարման 
համակարգի արդիականացմանն ուղղված պետական 
աջակցության նպատակային ծրագրերի մշակում, 

• Շենքերի անձնագրավորման, սեյսմակայունության 
ուղղությամբ իրականացվող հետազննական 
աշխատանքների կազմակերպում և համակարգում, 

• Քաղաքաշինության բնագավառում էներգախնայողությանը 
և էներգաարդյունավետությանն առնչվող օրենսդրական 
դաշտի կատարելագործում, 

• Շենքերի էներգախնայողության ու 
էներգաարդյունավետության բարձրացման ծրագրերի 
մշակում և համակարգում, նշված խնդիրների 
շրջանակներում համապատասխան միջազգային 
կազմակերպությունների հետ համագործակցություն: 



Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ ԲԲՇ-ի պահման և 
շահագործման ոլորտի հիմնական խնդիրները հետևյալն են՝ 

• Ֆինանսական միջոցների սահմանափակ 
հնարավորություններնը 

• Սեփականատերերի շրջանում 
իրազեկման ցածր մակարդակը  

• ԲԲՇ-ի անձնագրավորման ինստիտուտի 
կիրառման բացակայությունը 

• ԲԲՇ-ի կառավարման մարմինների  
մասնագիտացվածության պակասը 



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  


