
















































Տեղեկանք 

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 

աշխատակազմի տարածքային ստորաբաժանումների (ընտրանքային) կողմից գույքի նկատմամբ 

իրավունքների պետական գրանցման գործընթացի իրականացման օրինականության և 

արդյունավետության նկատմամբ ՀՀ վերահսկիչ պալատի վերահսկողության արդյունքում 

հայտնաբերված թերությունների և խախտումների վերացման նպատակով կոմիտեի կողմից 

ձեռնարկված քայլերի և դրանց արդյունքների վերաբերյալ 

 

1. Լիցենզավորման գործընթացի վերաբերյալ 

  Համաձայն ներկայացված տեղեկատվության 2010թ. տարեսկզբին գործողության մեջ են գտնվել 

325 լիցենզիաներ, տարվա ընթացքում 78 նոր լիցենզիաներ են տրամադրվել, իսկ 

լիցենզավորման պայմանների խախտման և պետական տուրքը չվճարելու պատճառով 

դադարեցվել են 36-ը: Պետական տուրքի հաշվարկման և գանձման գործընթացն 

ուսումնասիրելիս պարզվեց, որ վճարումներն ուշացնելու համար ֆիզիկական և իրավաբանական 

անձանց նկատմամբ կիրառվել է նաև <<Պետական տուրքի մասին>> ՀՀ օրենքի 35-րդ 

հոդվածով սահմանված դրույթը` չգանձված պետական տուրքի ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա 

դիմաց 0.5% տույժի կիրառման վերաբերյալ և սույն ուսումնասիրությամբ ընդգրկված 

ժամանակահատվածում 770.0 հազ. դրամ տույժի գումար է գանձվել: Ինչ վերաբերվում է 

լիցենզիաների կասեցման գործընթացին, ապա 2009 և 2010թթ. Ընթացքում վերոնշյալ 

պատճառներով այն կիրառվել է 60 անգամ, որից տեղագրական քարտեզագրման և 

հողաշինարարական աշխատանքների` 15, անշարժ գույքի գնահատման համար` 11 և 

ռիելթորական գործունեության համար` 34 անգամ: Սակայն <<Պետական տուրքի մասին>> ՀՀ 

օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն` լիցենզիայի, արտոնագրի կամ թույլտվության գործողությունը 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված  կարգով կասեցնելու դեպքում հերթական տարեկան 

պետական տուրքերի գումարները ենթակա են վճարման` անկախ գործողության կասեցման 

հիմքերից և ժամկետներից: Ընդհանուր առմամբ  իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց թվով 

60 լիցենզիաների մասով առկա են 11.200.0 հազ. դրամ գումարով պարտավորություններ, որի 

շուրջ 41.5%-ը կամ 4.650.0 հազ. դրամը գոյացել է տեղագրական քարտեզագրման և 

հողաշինարարական աշխատանքների իրականացման համար տրված լիցենզիաների համար 

պետական տուրքի գծով առկա պարտավորություններից (4, 5 և 6-րդ հավելվածներ): 



<<Լիցենզավորման մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> 

08.12.2010թ. ընդունած ՀՕ-227 ՀՀ օրենքի համաձայն (ուժի մեջ է 01.01.2011թ.-ից), 

տեղագրական քարտեզագրման ու հողաշինարարական աշխատանքների և ռիելթորական 

գործունեության իրականացումը հետայսու չեն համարվել լիցենզավորման ենթակա 

գործունեության տեսակներ: 

       Կադաստրի կոմիտեի կողմից լիցենզիաները տրվում են միայն դրանց համար <<Պետական 

տուրքի մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված պետական տուրքերը վճարված լինելու դեպքում: 

Յուրաքանչյուր տրամադրված լիցենզիա կոմիտեի լիցենզավորման բաժնի կողմից գրանցվում է 

լիցենզիաների գրանցամատյանում և իրականացվում է հսկողություն օրենքով սահմանված 

ժամկետում լիցենզիաների տարեկան պետական տուրքերի  հերթական վճարումների 

նկատմամբ: <<Պետական տուրքի մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված ժամկետում լիցենզիայի 

տարեկան պետական տուրքը չվճարելու դեպքում, համաձայն <<Լիցենզավորման մասին>> ՀՀ 

օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետի` լիցենզիայի գործողությունը կասեցվում է: Նույն 

հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` լիցենզիայի գործողության կասեցման ժամկետ է համարվում 

մինչև խախտման պատճառի վերացումը:  

     Կասեցված լիցենզիաների տարեկան պետական տուրքերի գանձման, իսկ անհրաժեշտության 

դեպքում նաև դատական կարգով բռնագանձման  աշխատանքները, ինչպես նաև պետական 

տուրքի հաշվարկման և գանձման կարգի պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունն 

իրականացնում է հարկային մարմինը` համաձայն 29.11.1997թ. ՀՀ կառավարության թիվ 547 

որոշման: Այդ նպատակով ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 3-ի <<Պետական 

տուրքի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող 

միջոցառումների մասին>> թիվ 674 որոշմամբ սահմանվել են լիցենզավորող մարմինների կողմից 

հարկային մարմիններին տեղեկատվություններ տրամադրելու ձևեր: Համաձայն սահմանված 

ձևերի` կադաստրի կոմիտեն յուրաքանչյուր ամսվա համար, նույն որոշմամբ սահմանված 

ժամկետում` մինչև այդ ամսվան հաջորդող ամսվա 15-ը, ներկայացրել է լիցենզիաների 

տրամադրման, վերաձևակերպումների, դադարեցումների և կասեցումների վերաբերյալ 

տեղեկատվություն: Տրամադրված տեղեկությունների հիման վրա տարեկան պետական տուրքի 

գծով ժամկետանց պարտավորությունները հաշվառվում են հարկային մարմիններում, որոնք 

միաժամանակ իրականացնում են նաև տվյալ լիցենզիաների պետական տուրքի գումարների 

(հաշվարկված տույժերի հետ միասին) գանձումը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև 

դատական կարգով բռնագանձումը: 



   Ինչ վերաբերվում է վերահսկիչ պալատի հանձնաժողովի կողմից նշված 2009-2010թթ. 

ընթացքում տարեկան պետական տուրքը չվճարելու պատճառով 60 լիցենզիաների գործողության 

կասեցմանը և դրա հետևանքով առաջացած իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 

ընդհանուր առմամբ 11.200.0 հազ. դրամի պարտավորությանը, ապա հարկ է նշել, որ հիշյալ 

ժամանակահատվածում կասեցվել է 35 լիցենզիաների գործողություն, այդ թվում` տեղագրական 

քարտեզագրման ու հողաշինարարական աշխատանքների իրականացման 1, անշարժ գույքի 

գնահատման` 8 և  ռիելթորական գործունեության` 26: Կասեցումների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունները օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նույնպես ներկայացվել են 

հարկային մարմիններին, իսկ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պարտավորությունը 

կազմել է 3.450.0 հազ. դրամ:  

     Հատկանշական է, որ հարկային մարմինների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում այդ 

նույն 35 կասեցված լիցենզիաներից 10-ի համար 2009-2011թթ.  ժամանակահատվածում 

կատարվել են պետական տուրքի վճարումներ` ընդհանուրը 905.550 դրամի չափով:  

2. Կոմիտեի աշխատակազմի <<Դավթաշեն>> տարածքային ստորաբաժանման 

վերաբերյալ 

 Որոշման <<Եզրակացություն>> բաժնում նշվել է, որ <<Բավարար չեն եղել 

աշխատանքներն` ուղղված գույքահարկով հարկման բազայի համալրմանը, գույքի հաշվառման ու 

տեղեկատվությունը այլ մարմիններին տրամադրելուն: Ուսումնասիրությամբ ընդգրված 

<<Դավթաշեն>> տարածքային ստորաբաժանման կողմից սպասարկվող առանձին 

բնակավայրերում արձանագրվել են պետական գրանցում չստացած թվով 172 սեփական տներ, 

որոնք հիմնականում ունեն 80.0% և ավելի ավարտվածության աստիճան: Որպես հետևանք, 

գույքահարկի բազայից դուրս է մնացել շուրջ 3.800.0 մլն դրամ, որից համայնքային բյուջե 

յուրաքանչյուր տարի կգանձվեր շուրջ 10.0 մլն դրամ>>: 

 Նշվածը հիմնավորվել է այն հանգամանքով, որ ՀՀ կառավարության առընթեր 

կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չի հաշվառվել 

Դավթաշեն վարչական շրջանի սահմաններում գտնվող թվով 172 բնակելի տները, դրանք չի 

գնահատվել և համապատասխան տեղեկատվություն չի տրամադրվել համայնքի ղեկավարին: 

Նշված եզրահանգումը ընդունելի չէ, քանի որ. 

ա)ՀՀ կառավարության  30.06.1997թ. <<Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի 

պետական միասնական կադաստրի վարչություն ստեղծելու և անշարժ գույքի պետական 

միասնական կադաստր վարելու մասին>> թիվ 234 որոշման 4-րդ կետի համաձայն անշարժ 



գույքի պետական միասնական կադաստրի վարմանն աջակցելու նպատակով համայնքների 

վարչական սահմաններում գտնվող հողերի, ամրակայված գույքի ընթացիկ հաշվառումը 

իրականացնում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները: 

բ)ՀՀ կառավարության 22.10.1997թ. <<Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի 

վարման կարգի և անշարժ գույքի համակարգված դիտարկումների(մոնիտորինգ) իրականացման 

մասին>> թիվ 465 որոշմամբ հաստատված անշարժ գույքի հաշվառման կարգով սահմանվել է, 

որ անշարժ գույքի վերաբերյալ կադաստրային տվյալների պարբերաբար ճշտման և թարմացման 

նպատակով անշարժ գույքի հաշվառումը նախատեսում է` սկզբնական հաշվառում և  ընթացիկ 

հաշվառում: Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստր վարող մարմնի կողմից 

համայնքներին տրամադրվում է հաշվառման գրքերում լրացված սկզբնական հաշվառման 

տվյալները, որոնց հիման վրա համայնքների ղեկավարները անշարժ գույքի պետական 

միասնական կադաստրի վարմանն աջակցելու նպատակով իրականացնում են անշարժ գույքի 

ընթացիկ հաշվառումը: 

Նույն կարգի 16-րդ կետով սահմանվել է, որ անշարժ գույքի հաշվառումն ընդգրկում է նաև 

անշարժ գույքի գույքագրումը: Անշարժ գույքի գույքագրումն ըստ անշարժ գույքի տեսքերի ու 

տեսակների, կատարվում է սկզբնական հաշվառման տվյալների հիման վրա` անշարժ գույքի 

պետական միասնական կադաստրի տվյալների թարմացման նպատակով:  

Նշվածը ամրագրվել է նաև <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ 

հոդվածում, համաձայն որի համայնքի ղեկավարը սահմանված կարգով վերահսկողություն է 

իրականացնում շենքերի ու շինությունների նպատակային օգտագործման և պահպանման 

նկատմամբ,  իրականացնում է համայնքային սեփականություն համարվող շենքերի ու 

շինությունների հաշվառումը և բաշխումը, կազմում է սեփականության ամենամյա գույքագրման 

փաստաթղթերը:  

ՀՀ կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն  անշարժ 

գույքի սկզբնական հաշվառման տվյալները ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

տրամադրել է համայնքներին: 

գ)ՀՀ կառավարության 27.07.2000թ. << Ինքնակամ կառուցված շենքերը, շինությունները, 

ինքնակամ զբաղեված հողամասերը, տիրազուրկ(լքված) անշարժ գույքը հաշվառելու մասին>> 

թիվ 422 որոշման 2-րդ կետով ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 

պետական կոմիտեին հանձնարարվել է  մինչև 2001 թվականի մայիսի 15-ը ավարտել ինքնակամ 



կառուցված շենքերի, շինությունների, ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի, տիրազուրկ (լքված) 

անշարժ գույքի հաշվառման աշխատանքները:  

 Որոշմամբ  հաստատված ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների, ինքնակամ 

զբաղեցված հողամասերի, տիրազուրկ (լքված) անշարժ գույքի հաշվառման կարգի 7-րդ կետով 

սահմանվել է, որ հաշվառման աշխատանքներն ավարտելուց հետո համապատասխան համայնքի 

ղեկավարի և կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանման միջև կազմվում է ակտ` նշելով 

հաշվառված ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների, ինքնակամ զբաղեցված 

հողամասերի թիվը` դասակարգված ըստ նպատակային և գործառական նշանակության:  

 ՀՀ կառավարության 27.07.2000թ. թիվ 422 որոշման 2-րդ կետի և նշված կարգի 7-րդ կետի 

պահանջները ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 

կողմից կատարվել են: 

 Սկզբնական հաշվառման աշխատանքները ավարտելուց հետո, կարգի 12-րդ կետի համաձայն   

ընթացիկ հաշվառումն իրականացնում է համայնքի ղեկավարը, որը ինքնակամ կառուցված 

շենքերի, շինությունների, ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի քանակական և որակական 

փոփոխություններ, օգտագործման, նպատակային նշանակության, օգտագործողների 

(տիրապետողների) փոփոխություններ հայտնաբերելուց հետո 5-օրյա ժամկետում տեղեկացնում է 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 

համապատասխան տարածքային ստորաբաժանմանը` դրանք սահմանված կարգով հաշվառելու 

համար:  

 ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 

տարածքային ստորաբաժանումները`  կարգի 13-րդ կետի համաձայն կադաստրային 

քարտեզագրման աշխատանքների իրականացման, գույքի նկատմամբ իրականացվող 

գործարքներից ծագող իրավունքների պետական գրանցման, տեղեկատվության տրամադրման 

ժամանակ հայտնաբերված ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների, ինքնակամ 

զբաղեցված հողամասերի մասին տեղեկատվությունը ինքնակամ կառուցված շենքերի, 

շինությունների, ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի հաշվառման մատյանում գրանցելուց հետո 

5-օրյա ժամկետում տեղեկացնում են համապատասխան համայնքի ղեկավարին: 

դ)ՀՀ կառավարության 29.05.2003թ. <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումներին 

Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 

գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող շենքերի, շինությունների ընթացիկ հաշվառման 



մասին տեղեկատվություններ ներկայացնելու կարգը հաստատելու մասին>> թիվ 680-Ն 

որոշմամբ սահմանվել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական 

կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումներին Հայաստանի Հանրապետության տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կողմից կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց՝ 

սեփականության իրավունքով գրանցված, ինչպես նաև «Ինքնակամ կառուցված շենքերի, 

շինությունների և ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի իրավական կարգավիճակի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա սեփականության իրավունքը ճանաչված, 

գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության կողմից սահմանված կարգով բնութագրվող անավարտ, կիսակառույց շենքերի, 

շինությունների ընթացիկ հաշվառման մասին տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը։ 

 Համաձայն նշված կարգի տեղական ինքնակառավարման մարմինները ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումներ են 

ներկայացնում գնահատման (վերագնահատման) տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ գրանցված 

տվյալների համեմատությամբ կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց՝ սեփականության 

իրավունքով գրանցված, ինչպես նաև «Ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների և 

ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի իրավական կարգավիճակի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի հիման վրա սեփականության իրավունքը ճանաչված, գույքահարկով 

հարկվող օբյեկտ համարվող, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

կողմից սահմանված կարգով բնութագրվող անավարտ, կիսակառույց շենքերի, շինությունների 

մասին տեղեկություններ: 

 ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 

տարածքային ստորաբաժանումները ստացված տեղեկությունների հիման վրա իրականացնում 

են շենքերի, շինությունների գնահատություններ, որոնց մասին տեղեկությունները առ այսօր ՀՀ 

կառավարության 22.05.2003թ. <<Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող շենքերի և 

շինությունների ու դրանց գնահատությունների, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների վերաբերյալ 

տեղեկությունների ներկայացման կարգը սահմանելու մասին>> թիվ 641 որոշմամբ սահմանված 

կարգով ներկայացվում են գույքահարկ վճարողների հաշվառող մարմին։ 

 Հաշվի առնելով վերոգրյալը, ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի կողմից 2012 թվականի 

փետրվարի 10-ին հաստատված որոշման մեջ նշված` Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական 

շրջանի սահմաններում գտնվող թվով 172 բնակելի տները կարող էր հաշվառվել և գնահատվել, 

դրանց վերաբերյալ համայնքից ՀՀ կառավարության 22.05.2003թ. թիվ 641 որոշմամբ 



սահմանված կարգով տեղեկատվություն ստանալու  կամ այդ բնակելի տների իրավատերերի 

կողմից սահմանված կարգով ՀՀ կառավարության առընթեր կադաստրի պետական կոմիտեի 

կադաստր պետական կոմիտե դիմելու դեպքում: 

Տեղեկացվում է նաև, որ «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության ՀՕ-247-Ն օրենքի ընդունմամբ, սահմանված կարգով ուժը կորցրած է 

ճանաչվել ՀՀ կառավարության 27.07.2000թ. թիվ 422 որոշումը և 22.10. 1997թ. թիվ 465 որոշման 

1-ին կետը, ինչպես նաև 4-րդ կետի «ա», «բ», «գ» ենթակետերը և դրանցով հաստատված 

անշարժ գույքի հաշվառման, անշարժ գույքի կադաստրային գնահատման իրականացման, 

անշարժ գույքի պետական գրանցման կարգերը: 

3. Գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության կողմից իրականացված աշխատանքների 

վերաբերյալ 

 ա) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 24-ի  

<Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 

պետական կոմիտեի աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողայի պետական տեսչության 

կանոնադրությունը հաստատելու մասին> N 1512-Ն որոշման մեջ կատարվել են 

փոփոխություններ, արդյունքում ՀՀ վարչապետի 1998թ. նոյեմբերի 6-ի N 620 –Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին N 441-Ն որոշման համաձայն իրականացվել է հաստիքային 

և կառուցվածքային փոփոխություններ:  

բ)  Համաձայն  <Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին> 

ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին  և  9 հոդվածի 3-րդ կետերի  ՀՀ տարածքային կառավարման 

նախարարության համաձայնեցմանն է ներկայացվել տեսչության կողմից 2012-2013 թթ. ՀՀ 

մարզերում և համայնքներում  ստուգումների անցկացման ժամանկացույցերը: 

գ) ՀՀ նախարարությունների և գերատեսչությունների համակարգերում, գեոդեզիական և 

քարտեզագրական գործունեության ոլորտում իրականացվել են վերահսկողական 

աշխատանքներ: 

  դ)  2012թ. ընթացքում հաստատված ժամանակացույցի համաձայն տեսչական ստուգումներ են 

իրականացվել ՀՀ բոլոր 10 մարզերում և դրանց 108 համայնքներում: ՈՒսումնասիրությունների 

արդյունքում հայտնաբերված հողային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ 

խախտումների համար շուրջ 20 000 000 ՀՀ դրամի չափով տուգանք նշանակելու մասին 



միջնորդություններ են  ներկայացվել ՀՀ մարզպետներին: 21.12.2012թ. դրությամբ ՀՀ պետական 

բյուջեի համապատասխան հաշվին մուտքագրվել է 3 000 000 ՀՀ դրամ: 

  ե) տեսչության կողմից մշակվել և տեսչական բարեփոխումների հանձնաժողովին է ներկայացվել 

ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված տեսչական ստուգումների տարեկան ծրագիրը: 

 զ) տեսչության կողմի մշակվել է հարցաշար տեսչական ստուգումների վերաբերյալ: 

  է)  Տեսչական ստուգումների տարեկան ծրագիրը և ժամանակացույցերը տեղադրվել են   ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի  ինտերնետային 

կայք էջում:  

4. Կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից զբաղեցված տարածքների վերաբերյալ 

2008թ-ին կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից գ. Ամասիայի 25 փողոց, շենք 1/2 

հասցեում ձեռք   է  բերվել 251քմ. շինություն և 870քմ. հողամաս: Նոր ձեռք բերված տարածքը չի 

շահագործվում, քանի որ հիմնական վերանորոգման համար կպահանջվեր անհամեմատ շատ 

ֆինանսական միջոցներ, որի պատճառով որոշվեց <<Ամասիա>> տարածքային 

ստորաբաժանման  գործունեությունը շարունակել  իրականացնել վարձակալված տարածքում 

(ամսեկան վարձավճարը կազմում է 20 588 ՀՀ դրամ): 

2010թ-ին կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից ք. Ճամբարկի Լեոյի նրբ. Թիվ 2 

հասցեում  ձեռք է բերվել 70.02քմ. շինություն և 84 քմ հողամաս: Կոմիտեի համակարգում 

իրականացված բարեփոխումների արդյունքում աշխատողներ թվաքանակի կրճատման և  

կադաստրային գործերի արխիվը մարզային ստորաբաժանում տեղափոխման հետևանքով նշված 

տարածքի վերանորոգումը և հետագա օգտագործումը դարձել է ոչ նպատակահարմար:   

Ելնելով վերոգրյալից Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացվել 

վերը նշված տարածքները Հայաստանի Հանրապետության գույքի կառավարման վարչությանը 

հանձնելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Գույք հանձնելու մասին» որոշման 

շահագրգիռ նախարարությունների հետ համաձայնեցված նախագիծը: 

5. <<Գեոդեզիայի և քարտեզագրության կենտրոն>> ՊՈԱԿԻ կողմից քարտեզների 

ստեղծման և օդալուսանկարահանման վերաբերյալ 

<<Գեոդեզիայի և քարտեզագրություն>> ՊՈԱԿ-ի կողմից բյուջեի պարտքը` գումարով          

3 076 000 ՀՀ դրամ 2012 թվականի օգոստոսի 31-ին փոխանցվել է ՀՀ պետական բյուջեի 

համապատասխան հաշվին: 
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