
ՄԱՍ 3. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԲԲՇ մասնագիտացված կառավարման համակարգի ներդնում Հայաստանում: 
Հիմնախնդիրները, առաջարկվող լուծումները 

ԲԲՇ տեխնիկական վիճակի և էներգետիկ տվյալների հավաքագրման և վարման 
համակարգի ստեղծում 

Զեկուցող՝ Իրինա Վանյան, տնտեսագիտ․թ․, 
դոցենտ, ՃՇՀԱՀ-ի Ռազմավարական 
պլանավորման և որակի ապահովման 
բաժնի ղեկավար

Երևան  - 15 նոյեմբերի, 2022թ․



2019թ․

http://www.nature-
ic.am/Content/announcements/10612/Final%20Report_
MAB%20O&M%20Rules_ARM.pdf

http://www.nature-
ic.am/Content/announcements/10611/Final%20
UFSD_Report_Buildings%20Passports_ARM.pdf

http://www.nature-ic.am/Content/announcements/10612/Final Report_MAB O&M Rules_ARM.pdf
http://www.nature-ic.am/Content/announcements/10611/Final UFSD_Report_Buildings Passports_ARM.pdf


Կարգավորող իրավական ակտերը և 
նորմատիվային և տեխնիկական 
փաստաթղթերը․

Շահագրգիռ կողմերը․
Ֆինանսավորման աղբյուրները․
Հայաստանի համար կիրառելի 

լավագույն միջազգային փորձի 
վերլուծություն․

Կանոնների կառուցվածքի մշակում․
Կանոնների ներդրման համար 

հնարավոր լուծումների առաջադրում․
Կանոնների համաձայնեցման և դրանց 

կիրարկման վերաբերյալ 
առաջարկություններ։





 «Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի վրա կառուցված 

բազմաբնակարան շենքի պահպանման և սպասարկման համար տվյալ շենքի բնակարանների 
և (կամ) ոչ բնակելի տարածքների սեփականատերերին (այսուհետ` բազմաբնակարան շենքի 
սեփականատերեր) ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով անհատույց 
փոխանցման կարգի մասին» թիվ 1855-Ն որոշմամբ (30.11.2006թ.).

Կարգավորող իրավական ակտերը և նորմատիվային և տեխնիկական փաստաթղթերը․

Շենքի շինության սեփականատերերնի ընդհանուր 
բաժնային սեփականության իրավունքով փոխանցվել է 
անմիջականորեն շենքի պարագծով շենքի տակ գտնվող 
հողատարածքը, և սալվածքի չափով մինչև 1,5 մետր 
լայնությամբ հողաշերտը։

Միջշենքային և բակային տարածքների 
սեփականության իրավունքով պետական 
գրանցման բացակայություն։ 

Չի իրականացվել սեփականության իրավունքի 
պետական գրանցում․

1,5 մետր



 «Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի վրա կառուցված 

բազմաբնակարան շենքի պահպանման և սպասարկման համար տվյալ շենքի բնակարանների 
և (կամ) ոչ բնակելի տարածքների սեփականատերերին (այսուհետ` բազմաբնակարան շենքի 
սեփականատերեր) ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով անհատույց 
փոխանցման կարգի մասին» թիվ 1855-Ն որոշմամբ (30.11.2006թ.).

Կարգավորող իրավական ակտերը և նորմատիվային և տեխնիկական փաստաթղթերը․

 Շատ տարածքներում առկա են մետաղական պատնեշներ և 
կառույցներ, որոնց մեծամասնությունը չեն 
համապատասխանում շինարարական նորմերով սահմանված 
պահանջներին: 

 Շենքերի ու շինությունների տեխնիկական և հրդեհային 
անվտանգության ապահովման տեսակետից նաև չեն 
համապատասխանում միջտարածությունների պահպանման 
պահանջներին (ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների 
հրդեհային անվտանգություն»)։

 Շենքի հրդեհային անվտանգության տեսանկյունից կարող են 
խոչընդոտ հանդիսանալ հատուկ մեքենաների մոտեցմանը և 
մարդկանց տարհանմանը:

Շենքերի միջև գտնվող բաց տարածությունը 
ՏԻՄ սեփականությունն են հանդիսանում: 

ՏԻՄ-ի 
սեփականություն



«Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» 

օրենք (ՀՕ-337, 07.05.2002) 

Կարգավորող իրավական ակտերը և նորմատիվային և տեխնիկական փաստաթղթերը․

Հակասություններ
բազմաբնակարան շենքի աղբահանության խնդիրների կազմակերպումը համայնքի պարտականության և 

շենքերի կառավարման մարմնի պարտականությունների տարանջատման համատեքստում:

«Աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
մասին» օրենք (ՀՕ-237-Ն, 
23.06.2011)

«Բազմաբնակարան շենքի 
կառավարման մասին» օրենք 
(ՀՕ-334, 07.05.2002)



 «Բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման պարտադիր 

նորմերը սահմանելու մասին» N1161-Ն որոշում․

Կարգավորող իրավական ակտերը և նորմատիվային և տեխնիկական փաստաթղթերը․

Ընդհանուր օգտագործման տարածքների, աղբամուղի ու
աղբահավաք խցերի դեզինսեկցիայի (պայքար միջատների դեմ)
և դեռատիզացիայի (պայքար կրծողների դեմ) իրականացում
(պարտադիր նորմերով սահմանված ժամկետն է՝ առնվազն
երեք ամիսը մեկ անգամ):

 Բազմաբնակարան շենքերի սանիտարահիգիենիկ միջոցառումները իրականացվում են մասնավոր 
մասնագիտացված ընկերությունների միջոցով: 

 Սակագնային հստակ քաղաքականություն չկա։

 Համատիրությունների կողմից իրականացվում են միայն դեռատիզացիային ուղղված միջոցառումներ, 
փաստացի դեզինսեկցիա գրեթե չի իրականացվում: 



Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության 
պահպանման ու շահագործման բնագավառի շահագրգիռ կողմերն են․

ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿՈՂՄԵՐ

Շենքի 
սեփականատերերը 

Շենքի կառավարման 
մարմինները

Բաժնային սեփականության 
պահպանումը, 
շահագործումը և 
սպասարկումը 
իրականացնող մասնավոր 
կազմակերպությունները

ՏԻՄ-երը (որոշ 
դեպքերում նաև 
կառավարման 
մարմինն է)

Ինժեներական 
ենթակառուցվածքները 
(էլեկտրահաղորդման և կապի 
գծեր, գազատարներ, 
ջրամատակարարման, 
ջրահեռացման, 
ջերմամատակարարման 
համակարգեր) շահագործող և 
սպասարկող 
կազմակերպությունները



Բազմաբնակարան շենքի սպասարկման, պահպանման և շահագործման 
գործընթացներում ներգրավված սուբյեկտները 

(ՀԾԿՀ, ՏԻՄ, ԲԲՇ կառավարման մարմին) 



4643 կառավարումն իրականացվում են 191 
համատիրությունների կողմից։ 

146-ը՝ լիազորագրային կառավարիչների կողմից։ 

89-ը՝ վարչական շրջանների ղեկավարների 
կողմից։ 

ԲԲՇ կառավարում
(Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի 2018 թվականի տվյալների համաձայն)

11058

7992

Կառավարվում են համայնքների միջոցով

Կառավարվում են համատիրության, 
լիազորագրային և հավատարմագրային 
կառավարման միջոցով:

Երևանում գտնվող 4878 
բազմաբնակարան շենքերից`



Ֆինանսավորման աղբյուրները

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 347-րդ հոդվածի ուժով
սեփականատերը պարտավոր է պատշաճ
իրականացնել ստանձնած պարտավորությունները,
որոնց չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման
պարագայում վերջինս իր վրա կրում է դրա
արդյունքում առաջացած անբարենպաստ
հետևանքների, այդ թվում նաև` պատճառված վնասի
ռիսկը։

Շենքի շահագործման և պահպանման հիմնական բեռը շենքի սեփականատերերինն է, քանի որ 
սեփականատերն է կրում գույքին վնաս պատճառելու ռիսկը: 



• կառավարման ծախսեր, 
• աշխատավարձ և համապատասխան հարկեր, 
• ադմինիստրատիվ ծախսեր, կոմունալ վճարներ, 
գրասենյակային ծախսեր և այլն, 
• պարտադիր նորմերի կատարման ծախսեր, 
• հարկային պարտավորություններ, 
• նախորդ տարիների պարտքերի մարում, 
• այլ ծախսեր: 

Համատիրության բյուջեի ծախսային մասը





 Հայաստանում շենքերի անձնագրավորման 
ոլորտին վերաբերող իրավական դաշտի 
վերլուծություն․

 Իրավիճակի վերլուծություն և բացահայտված 
դժվարությունները․

 Կիրառելի միջազգային փորձը․
 Բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի 

անձնագրերի օրինակելի ձևերի և դրանց 
լրացման ուղեցույցների մշակում․

 Անձնագրերի փորձնական լրացման 
կազմակերպում․

 Ընդհանուր տեղեկատվական համակարգի 
ներդրում։2019թ․



ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
անձնագրերի կառուցվածքի վերաբերյալ  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



 Ներդիր 1. Շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն
 Ներդիր 2. Ինժեներաերկրաբանական հետազննության նյութեր
 Ներդիր 3. Շենքի էներգետիկ անձնագիր
 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

ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԻ OՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁևԵՐԸ



ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



Դժվարություններ

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

Անհրաժեշտ նախագծային փաստաթղթերի ձեռք բերումը:1



Դժվարություններ

 Պահանջում էին մասնագիտացված լիցենզավորված 
կազմակերպությունների ներգրավումը համապատասխան 
հետազննություններ անցկացնելու և եզրակացություններ տալու 
նպատակով: 

 Պահանջվում էր 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։

Ներդիր 2․ Ինժեներաերկրաբանական հետազննության նյութեր 
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

2



Դժվարություններ

 Շենքերի կառավարման մարմինների ղեկավարները տարիների 
ընթացքում չեն իրականացրել որևէ գրառումներ վերոնշյալ 
ներդիրներում ներառված տեղեկատվության վերաբերյալ: 

Ներդիր 8․ Շենքի կառավարման տեղեկատվական թերթիկ
Ներդիր 9․ Շենքի բնակիչների մասին տեղեկատվական թերթիկ3



 Բազմաբնակարան, ինչպես նաև հասարակական 
նշանակության շենքերի անձնագրավորումը 
իմպերատիվ պահանջ չէ, և չկա սահմանված 
պատասխանատվություն այն չիրականացնելու 
համար։

 Շենքերի և շինությունների անձնագրավորման 
գործընթացի արդյունավետ կազմակերպումը և 
իրականացումը կպահանջի համապատասխան 
ռեսուրսներ, որոնց գնահատումը հնարավոր է 
ապահովել առանձին խորը ուսումնասիրությամբ 
և համապատասխան հաշվարկների 
իրականացմամբ:



Շենքերի անձնագրավորման գործընթացի արժեքային
գնահատում` խոշորացված ցուցանիշներով

Նորակառույց շենքերի 
անձնագրավորման գործընթացի 
մոտավոր արժեքը

Գոյություն ունեցող շենքերի 
անձնագրավորման գործընթացի 
մոտավոր արժեքը 6,7 մլն․ ՀՀ 
դրամ:  

2,6 մլն․ ՀՀ 
դրամ 

6,7 մլն․ ՀՀ 
դրամ 



Անձնագրավորման գործընթացի հաջողության նախադրյալները

 ՀՀ կառավարության քաղաքական կամքի և պատրաստակամություն առկայությունը,

 օրենսդրորեն պարտավորեցնել շենքերի և շինությունների սեփականատերերին գույքագրել (ապահովել 
գույքագրումը) սեփականության 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,

 սահմանել հստակ մեխանիզմներ, ժամկետներ և պատասխանատուներ շենքերի և շինությունների 
անձնագրավորման գործընթացի համար՝ նշելով ֆինանսական աջակցության հնարավոր ձևերը, որոնք 
կարող են լինել հարկային արտոնությունների (օրինակ՝ գույքահարկի արտոնություններ), 
սեփականատերերին ուղղակի սուբսիդավորման կամ գործընթացի համաֆինանսավորման տեսքով, 
ինչպես նաև լիցենզավորված (սերտիֆիկացված) մասնավոր ընկերություններին սուբսիդավորելու 
միջոցով,



Անձնագրավորման գործընթացի հաջողության նախադրյալները

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

 հստակեցնել պետական աջակցության մեխանիզմները, որոշել հանրային - մասնավոր 
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,

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



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ


