
Չափագրում (հաշվառում) _Գրավոր 
Հարց 1․ Քանի՞ գործառնական նշանակությունների են դասակարգվում բնակավայրերի հողերը: 

• 5 գործառնական նշանակությունների:  
ՀՀ հողային օրենսգիրք 10-րդ հոդվածի 2-րդ մաս 

 
Հարց 2․ Ինչպիսի՞ գործառնական նշանակությունների են դասակարգվում բնակավայրերի 
հողերը: 

• Բնակելի, հասարակական, խառը կառուցապատման, ընդհանուր օգտագործման և այլ 
հողեր:  

ՀՀ հողային օրենսգիրք 10-րդ հոդվածի 2-րդ մաս 
 

Հարց 3․ Ո՞ր գործառնական նշանակության մեջ են դասակարգվում  անհատական բնակելի 
տների կառուցման  և սպասարկման համար տրամադրված հողերը: 

• Բնակելի կառուցապատման:  
ՀՀ հողային օրենսգիրք 10-րդ հոդվածի 4-րդ մաս 

 
Հարց 4․ Խառը կառուցապատման գործառնական նշանակության հողերը որ նպատակային 
նշանակության հողերի շարքում են դասակարգվում: 

• Բնակավայրերի։  
ՀՀ հողային օրենսգիրք 10-րդ հոդվածի 2-րդ մաս 

 
Հարց 5․ Այգեգործական հողերը որ  գործառնական նշանակության հողերի շարքին են դասվում: 

• Բնակելի կառուցապատման։  
ՀՀ հողային օրենսգիրք 10-րդ հոդվածի 4-րդ մաս 

 
Հարց 6․ Երկաթուղային օբյեկտները որ  գործառնական նշանակության հողերի շարքին են 
դասվում: 

• Տրանսպորտի օբյեկտների հողեր։  
ՀՀ հողային օրենսգիրք 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս 

 
 
Հարց 7․ Հեռուստատեսության  օբյեկտները որ  գործառնական նշանակության հողերի շարքին են 
դասվում: 

• Կապի օբյեկտների հողեր։  
ՀՀ հողային օրենսգիրք 16-րդ հոդված 

 
Հարց 8․ Արգելանոցների հողերը որ  գործառնական նշանակության հողերի շարքին են դասվում: 

• Բնապահպանական հողերի։ 
ՀՀ հողային օրենսգիրք 20-րդ հոդված 

 
 



Հարց 9․ Զբոսաշրջության բազաներով զբաղեցրած հողերը որ  գործառնական նշանակության 
հողերի շարքին են դասվում: 

• Հանգստի համար նախատեսված հողերի։ 
ՀՀ հողային օրենսգիրք 22-րդ հոդված 

 
Հարց 10․ Ճահիճներով զբաղեցրած հողերը որ  նպատակային նշանակության հողերի շարքին են 
դասվում: 

• Պահուստային հողերի։ 
ՀՀ հողային օրենսգիրք 27-րդ հոդված 

 
Հարց 11․ Ի՞նչ կատեգորիայի հողեր կարող են լինել բնակավայրի սահմաններում: 

• Հողային ֆոնդի կազմում առկա բոլոր հողերը: 
ՀՀ հողային օրենսգիրք 11-րդ հոդվածի 2-րդ մաս 

 
Հարց 12․ Ո՞ր գործառնական նշանակության մեջ են դասակարգվում  հիդրոէլեկտրոկայանների 
կառուցման  և սպասարկման համար տրամադրված հողերը: 

• Էներգետիկայի: 
ՀՀ հողային օրենսգիրք 15-րդ հոդված 

 
Հարց 13․ Ո՞ր գործառնական նշանակության մեջ են դասակարգվում  օդանավակայանների 
կառուցման  և սպասարկման համար տրամադրված հողերը: 

• Տրանսպորտի: 
ՀՀ հողային օրենսգիրք 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս 

 
Հարց  14. Ո՞ր գործառնական նշանակության մեջ են դասակարգվում մաքրման կայանների 
կառուցման և սպասարկման համար տրամադրված հողերը: 

• Կոմունալ ենթակառուցվածքների: 
ՀՀ հողային օրենսգիրք 18-րդ հոդված 

 
Հարց  15. Ո՞ր գործառնական նշանակության մեջ են դասակարգվում համայնքային և մասնավոր 
գերեզմանատները: 

• Կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերի:  
ՀՀ հողային օրենսգիրք 18-րդ հոդված 

 
Հարց  16. Քանի՞ գործառնական նշանակությունների են դասակարգվում հատուկ պահպանվող 
հողերը: 

• 4 գործառնական նշանակությունների: 
ՀՀ հողային օրենսգիրք 19-րդ հոդվածի 2-րդ մաս 

 
Հարց  17. Ինչպիսի՞ հողատեսքերի են բաժանվում անտառային հողերը: 

• Անտառներ, վարելահողեր, խոտհարքներ, արոտներ, թփուտներ և այլ հողեր: 
ՀՀ հողային օրենսգիրք 25-րդ հոդվածի 3-րդ մաս 



 
Հարց  18. Ո՞ր դեպքերում կարող են անտառային հողերը տրամադրվել վարձակալությամբ` 
շենքեր և շինություններ կառուցելու նպատակով: 

• Օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով` բացառապես անտառային 
տնտեսության կարիքների համար: 

ՀՀ հողային օրենսգիրք 25-րդ հոդվածի 4.1 մաս 
 
Հարց  19. Ի՞նչ կարգով են սահմանվում անտառային հողերի տրամադրումը, պայմաններն ու 
օգտագործման նկատմամբ սահմանափակումները և հողօգտագործման հատուկ ռեժիմը: 

• Հողային օրենսգրքով, Անտառային օրենսգրքով և դրանց հիման վրա ընդունված 
նորմատիվ իրավական ակտերով: 

ՀՀ հողային օրենսգիրք 25-րդ հոդվածի 5-րդ մաս 
 
Հարց 20. Ո՞ր հողերը կարող են ներառվել պահուստային հողերի կազմում: 

• Քաղաքաշինական ու հողաշինարարական փաստաթղթերով առանձնացված 
չօգտագործվող հողերը, ինչպես նաև ավազուտները, ճահիճները և այլ անօգտագործելի 
հողերը: 

ՀՀ հողային օրենսգիրք 27-րդ հոդվածի 2-րդ մաս 
 
Հարց  21. Ո՞ր մարմինն է սահմանում և փոփոխում հողերի նպատակային և գործառնական 
նշանակությունը: 

• Տեղական ինքնակառավարման մարմինները` կառավարության սահմանած կարգով: 
ՀՀ հողային օրենսգիրք 3-րդ հոդված 

 
Հարց  22. Ովքե՞ր կամ ո՞ր մարմիններն են իրականացնում հողերի ընթացիկ հաշվառումը: 

• Տեղական ինքնակառավարման մարմինները: 
ՀՀ հողային օրենսգիրք 3-րդ հոդված 

 
Հարց  23. Ո՞վ է իրականացնում հսկողություն հողօգտագործողների կողմից հողային 
օրեսդրության պահանջների կատարման և հողամասերն ըստ նպատակային և գործառնական 
նշանակությամբ օգտագործելու նկատմամբ: 

• Համայնքի ղեկավարը: 
ՀՀ հողային օրենսգիրք 43-րդ հոդվածի 1-ին մաս 

 
Հարց  24. Քանի՞ տարի կարող է սահմանվել պետության և համայնքի սեփականության հողերի 
կառուցապատման իրավունքով տրամադրման առավելագույն ժամկետը: 

• Չի կարող գերազանցել 99 տարին: 
ՀՀ հողային օրենսգիրք 48.1-րդ հոդվածի 4-րդ մաս 

 
Հարց  25. Քաղաքացիություն չունեցող անձիք հանդիսանում են արդյոք հողային 
հարաբերությունների սուբյեկտներ: 

• Այո: 



ՀՀ հողային օրենսգիրք 4-րդ հոդված 
 
Հարց  26. Ի՞նչ է հողամասի սերվիտուտը: 

• Մեկ կամ մի քանի սեփականատերերի հողամասերից սահմանափակ օգտվելու 
իրավունքն է: 

ՀՀ հողային օրենսգիրք 50-րդ հոդվածի 1-ին մաս 
 
Հարց  27. Ի՞նչ կարգով կարող են օտարվել պետական սեփականության հողամասերը: 

• Սեփականության իրավունքի անհատույց փոխանցելու միջոցով, ուղղակի վաճառքի 
միջոցով, աճուրդով, փոխանակությամբ: 

ՀՀ հողային օրենսգիրք 63-րդ հոդված 
 
Հարց  28. ՀՀ հողային ֆոնդը քանի՞ նպատակային նշանակության (կատեգորիաների) է 
դասակարգվում: 

• 9 կատեգորիաների: 
ՀՀ հողային օրենսգիրք 6-րդ հոդվածի 1-ին մաս 

 
Հարց  29. Ովքե՞ր կամ ո՞ր մարմինն է վարձակալության իրավունքով տրամադրում համայնքների 
վարչական սահմաններում գտնվող պետության և համայնքների սեփականությանը պատկանող 
հողամասերը: 

• Համայնքի ղեկավարը: 
ՀՀ հողային օրենսգիրք 76-րդ հոդվածի 2-րդ մաս 

 
Հարց  30. Ի՞նչ է հողատեսքը: 

• Գյուղատնտեսական և անտառային նշանակության հողերի այն հատկանիշների 
համալիրն է, որը բնութագրում է դրանց գործառնական օգտագործումը: 

ՀՀ հողային օրենսգիրք 7-րդ հոդվածի 3-րդ մաս 
 
Հարց  31. Ի՞նչ հողատեսքերի են բաժանվում գյուղատնտեսական նշանակության հողերը: 

• Վարելահողեր, բազմամյա տնկարկներ, խոտհարքներ, արոտներ և այլ հողատեսքեր: 
ՀՀ հողային օրենսգիրք 9-րդ հոդվածի 2-րդ մաս 

 
Հարց  32. Ու՞մ թույլտվությամբ և ի՞նչ կարգով է իրականացվում գյուղատնտեսական 
բարձրարժեք հողատեսքերի փոխադրումն ավելի ցածրարժեք հողատեսքերի: 

• Համայնքի ղեկավարի թույլտվության հիման վրա` կառավարության սահմանած կարգով: 
ՀՀ հողային օրենսգիրք 9-րդ հոդվածի 4-րդ մաս 

 
Հարց  33. Ըստ ժամկետների ինչպիսի՞ն կարող է լինել սերվիտուտը: 

• Ժամանակավոր կամ մշտական: 
ՀՀ հողային օրենսգիրքի 50-րդ հոդվածի 3-րդ մաս 

 



Հարց  34.  Բնակավայրերի նպատակային նշանակության հողերի կազմում ընդգրկված են արդյոք 
կոմունալ ենթակառուցվածքների գործառնական նշանակության հողամասերը: 

• Ոչ: 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 10-րդ հոդված: 

 
Հարց  35. Բնակչության սոցիալական սպասարկման համար տրամադրված հողամասերը որ 
գործառնական նշանակության հողերի շարքում են դասվում: 

• Հասարակական կառուցապատման: 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 10-րդ հոդված: 

 
Հարց  36. Ո՞ր հողամասերն են դասակարգվում ընդհանուր օգտագործման գործառնական 
նշանակության հողերի շարքում: 

• Որոնք զբաղեցված են փողոցներով, հրապարակներով, զբոսայգիներով և հանրության 
կողմից օգտագործվող այլ տարածքներով: 

ՀՀ հողային օրենսգրքի 10-րդ հոդված: 
 
Հարց  37. Ո՞ր հողերն են դասակարգվում բնակավայրերի այլ հողերի գործառնական 
նշանակության շարքում: 

• Բնակելի, հասարակական, խառը կառուցապատման և ընդհանուր օգտագործման 
համար նախատեսված, սակայն դեռևս չկառուցապատված ազատ հողերը: 

ՀՀ հողային օրենսգրքի 10-րդ հոդված: 
 
Հարց  38. Ի՞նչ փաստաթղթերի հիման վրա են որոշվում բնակավայրերի սահմանագծերը: 

• Հաստատված քաղաքաշինական և հողաշինարարական փաստաթղթերի հիման վրա: 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 11-րդ հոդված: 

 
Հարց  39. Ի՞նչ փաստաթղթի հիման վրա են սահմանվում քաղաքամերձ գոտիների սահմանները 
և իրավական ռեժիմը: 

• Օրենքով: 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 12-րդ հոդված: 

 
Հարց  40. Ո՞ր գործառնական նշանակության հողամասերն են դասակարգվում 
արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողերի 
շարքում: 

• Արդյունաբերական օբյեկտների, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, 
պահեստարանների և ընդերքօգտագործման: 

ՀՀ հողային օրենսգրքի 13-րդ հոդված: 
 
Հարց  41. Ի՞նչ կարգով են որոշվում արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ 
արտադրական նշանակության հողերի օգտագործման հատուկ պայմանները: 

• Օրենքով սահմանված կարգով: 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 13-րդ հոդված: 



 
Հարց  42. էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների 
նպատակային նշանակության հողերը ինչպիսի գործառնական նշանակությունների են 
դասակարգվում: 

• Էներգտիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների: 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 14-րդ հոդված: 

 
Հարց  43. Ատոմային էլեկտրոկայանի զբաղեցրած հողամասը որ գործառնական նշանակության 
հողերի շարքին է դասվում: 

• Էներգետիկայի օբյեկտների հողերի: 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 15-րդ հոդված: 

 
Հարց  44. Ռադիոհաղորդումների օբյեկտների զբաղեցրած հողամասը որ գործառնական 
նշանակության հողերի շարքին է դասվում: 

• Կապի օբյեկտների: 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 16-րդ հոդված: 

 
Հարց  45.  խողովակաշարային տրանսպորտի օբյեկտների զբաղեցրած հողամասը որ 
գործառնական նշանակության հողերի շարքին է դասվում: 

• Տրանսպորտի օբյեկտնեի հողերի։ 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 17-րդ հոդված: 

 
Հարց  46.  Կոյուղագծերով զբաղեցրած հողամասերը որ գործառնական նշանակության հողերի 
շարքին է դասվում: 

• Կոմունալ օբյեկտների հողերի: 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 18-րդ հոդված: 

 
Հարց  47. Մշակութային օբյեկտներով զբաղեցրած հողամասերը որ գործառնական 
նշանակության հողերի շարքին է դասվում: 

• Պատմական և մշակութային։ 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 19-րդ հոդված: 

 
Հարց  48. Ո՞ր մարմնի կողմից է սահմանվում հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի 
առանձնացման, տրամադրման, օգտագործման և պահպանման կարգը: 

• ՀՀ կառավարության: 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 19-րդ հոդված: 

 
Հարց  49. Ինչպե՞ս է սահմանվում հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի սահմանման 
կարգն ու օգտագործման նկատմամբ սահմանափակումները և իրավական ռեժիմը: 

• Օրենքով: 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 19-րդ հոդված: 

 



Հարց  50.  Համայնքային գերեզմանատների զբաղեցրած հողամասերը որ գործառնական 
նշանակության հողերի շարքին է դասվում: 

• Կոմունալ օբյեկտների հողերի:  
ՀՀ հողային օրենսգրքի 18-րդ հոդված 

 
Հարց  51. Սահմանվու՞մ են արդյոք սանիտարական պահպանության գոտիներ հատուկ 
սանիտարական պաշտպանություն պահանջող ջրային հողերի համար: 

• Այո: 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ մաս: 

 
Հարց  52. Ի՞նչ փաստաթղթերով են սահմանվում ջրային հողերի օգտագործման կարգը: 

• Հողային օրենսգրքով և Ջրային օրենսգրքով: 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի 4-րդ մաս: 

 
Հարց  53.  Մասնավոր գերեզմանատների զբաղեցրած հողամասերը որ գործառնական 
նշանակության հողերի շարքին է դասվում: 

• Կոմունալ օբյեկտների հողերի:  
ՀՀ հողային օրենսգրքի 18-րդ հոդված 

 
Հարց  54. Ինչպի՞սին պետք է լինի հողամասի ծանրաբեռնվածությունը սերվիտուտով: 

• Սերվիտուտը պետք է հնարավորին չափ նվազ ծանրաբեռնի հողամասը: 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի 5-րդ մաս: 

 
Հարց  55. Ենթակա՞ է արդյոք սերվիտուտը պետական գրանցման: 

• Ենթակա է։ 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի 6-րդ մաս: 

 
Հարց  56. Պահպանվու՞մ է արդյոք սերվիտուտը հողամասը մեկ անձից մյուսին անցնելիս: 

• Պահպանվում է: 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի 7-րդ մաս: 

 
Հարց  57. Թփութները հանդիսանում են արդյոք գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսք: 

• Ոչ: 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 9-րդ հոդված: 

 
Հարց  58. Ո՞ր մարմինն է սահմանում հողամասերի պետական հաշվառման կազմակերպման և 
իրականացման կարգը: 

• ՀՀ կառավարությունը։ 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 34-րդ հոդված: 

 
Հարց  59. Սպանդանոց կառուցելու նպատակով նախատեսված հողամասի նպատակային 
նշանակությունը որ մարմնի որոշմամբ կարող է փոփոխվել: 



• Համայնքի ղեկավարի։ 
ՀՀ հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 8-րդ մաս: 

 
Հարց  60. Ո՞վ կամ ո՞ր մարմինն է սահմանում անշարժ գույքի սահմանների որոշման եղանակը, 
դրանց ճշտության նկատմամբ տեխնիկական պահանջներն ու սահմանանիշերի ձևերը:  

• Անշարժ գույքի պետական ռեգիստրը: 
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման  

մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մաս 
 
Հարց  61. Ովքե՞ր կարող են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացնել 
քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման /հաշվառման/ և հողաշինարարության 
գործունեություն: 

• Պետական լիազոր մարմնի կողմից որակավորման վկայական ստացած անձինք: 
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման  

մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մաս 
 
Հարց  62. Մեկ տարվա ընթացքում մեկ անգամ որակավորման վկայականի գործողության 
կասեցումը հանդիսանում է արդյոք հիմք վկայականի գործողության դադարեցման համար: 

• Ոչ։ 
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման  

մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդված 
 
Հարց  63. Ո՞ր մարմինն է սահմանում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման 
/հաշվառման/ և հողաշինարարության աշխատանքների իրականացմանը ներկայացվող 
պարտադիր պահանջները, որակավորման անցկացման կարգն ու պայմանները: 

• Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման  

մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մաս 
 
Հարց  64. Ո՞ր մարմինն է սահմանում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման 
/հաշվառման/ և հողաշինարարության որակավորման վկայականի ձևը: 

• Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման  

մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մաս 
 
Հարց  65. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքներ գրանցող մարմինը պատասխանատվություն 
կրու՞մ է արդյոք քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման /հաշվառման/ և 
հողաշինարարության աշխատանքների իրականացման որակավորում ստացած անձանց 
աշխատանքների որակի և տվյալների հավաստիության համար։ 

• Պատասխանատվություն չի կրում: 
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման  

մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մաս 



 
Հարց  66. Որ դեպքում խախտում կատարած անձի որակավորման վկայականի գործողությունը 
չի կարող կասեցվել։ 

• եթե օրենսդրությամբ սահմանված պարտադիր պահանջների չկատարման ձևով 
խախտման օրվանից անցել է վեց ամսից ավելի։ 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման  
մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդված 

 
Հարց  67. Ու՞մ միջոցների հաշվին են իրականացվում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, 
չափագրման /հաշվառման/ և հողաշինարարության աշխատանքները: 

• Անշարժ գույքի սեփականատիրոջ /օգտագործողի/ միջոցների հաշվին: 
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման  

մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մաս 
 
Հարց  68. Անտառները հանդիսանում են արդյոք անշարժ գույքը: 

• Այո։ 
Քաղաքացիական օրենսգիրք 134-րդ հոդված 

 
Հարց  69. Ի՞նչ է անշարժ գույքի միավորը: 

• Միասնական տարածական ամբողջություն կազմող գույքի մասը, որը հանդիսանում է 
մեկ, իսկ ընդհանուր սեփականության դեպքում` մեկից ավելի անձանց սեփականության 
կամ այլ գույքային իրավունքների օբյեկտ: 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման  
մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված 

 
Հարց  70. Ընդերքի մասերը հանդիսանում են արդյոք անշարժ գույքը: 

• Այո։ 
Քաղաքացիական օրենսգիրք 134-րդ հոդված 

 
Հարց  71. Անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը ենթակա է արդյոք պետական 
գրանցման: 

• Այո։ 
Քաղաքացիական օրենսգիրք 135-րդ հոդված 

 
Հարց  72. Ինչ իրավական նորմատիվ ակտով է սահմանվում գույքի նկատմամբ իրավունքների 
պետական գրանցման կարգը և դրանց գրանցումը մերժելու հիմքերը: 

• Օրենքով։ 
Քաղաքացիական օրենսգիրք 135-րդ հոդված 

 
Հարց  73. Ի՞նչ է շինության հատակագիծը: 



• Շենքի, շինության հարկերի հորիզոնական կտրվածքի, իսկ առանձին կանգնած շենքերի, 
շինությունների դեպքում նաև հողամասում դրանց տեղադրության` որոշակի 
մասշտաբով և պայմանական նշաններով արտապատկերում։ 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման  
մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված 

 
Հարց  74. Որ մարմինն է հաստատում հողամասի և շինության օրենքով նախատեսված 
հատակագծերի ձևերը և հատակագծերին ներկայացվող պահանջները: 

• Սահմանում է անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի ղեկավարը 
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման  

մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդված 
 
Հարց  75. Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար պետք է արդյոք 
ներկայացվի նաև գրանցվող հողամասի հատակագիծը, եթե գրանցման ներկայացվող հողամասի 
նկատմամբ 1998 թվականի մարտի 1-ից հետո իրավունքների պետական գրանցում չի կատարվել։ 

• Այո։ 
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման  

մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդված 
 
Հարց  76. Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար պետք է արդյոք 
ներկայացվի նաև գրանցվող հողամասի հատակագիծը, եթե կատարվելու է 1998 թվականի 
մարտի 1-ից հետո գրանցված հողամասի սահմանների փոփոխության (բաժանման, միավորման 
կամ ուղղման), բացառությամբ գրանցված հողամասերի սահմանների միավորման, պետական 
գրանցում: 

• Այո։ 
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման  

մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդված 
 
Հարց  77. Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար պետք է արդյոք 
ներկայացվի նաև շինության հատակագիծը, եթե ներկայացվող շինության նկատմամբ 1998 
թվականի մարտի 1-ից հետո իրավունքների պետական գրանցում չի կատարվել: 

• Այո։ 
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման  

մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդված 
 
Հարց  78. Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար պետք է ներկայացվի 
արդյոք նաև շինության հատակագիծը, եթե կատարվելու է նոր ստեղծված (կառուցված) 
շինությունների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում։ 

• Այո։ 
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման  

մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդված 
 



Հարց  79. Ո՞վ է ապահովում պետական քաղաքականության իրականացումը քաղաքաշինության 
բնագավառում: 

• ՀՀ կառավարությունը: 
«Քաղաքաշինության մասին»  ՀՀ օրենք հոդված 10 

 
Հարց  80. Ո՞վ կամ ո՞ր մարմինն է սահմանում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման և 
հաստատման կարգերը: 

• ՀՀ կառավարությունը: 
«Քաղաքաշինության մասին»  ՀՀ օրենք հոդված 10 

 
Հարց  81. Ո՞վ կամ ո՞ր մարմինն է հաստատում քաղաքաշինական և տարածքային զարգացման 
հանրապետական և մարզային պետական ծրագրերը: 

• ՀՀ կառավարությունը: 
«Քաղաքաշինության մասին»  ՀՀ օրենք հոդված 10 

 
Հարց  82. Ի՞նչ նպատակով են մշակվում քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը: 

• Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային 
միավորների, դրանց խմբերի կամ առանձին հատվածների համար: 

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք հոդված 10.1 
 
Հարց  83. Ո՞ր անշարժ գույքի օբյեկտների վրա են տարածվում գոտիավորմամբ սահմանված 
պահանջները: 

• Տարածվում են անշարժ գույքի բոլոր օբյեկտների վրա և պահպանում են իրենց ուժը 
սեփականատերերի կամ օգտագործողների փոփոխման դեպքում: 

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք հոդված 14.1 
 
Հարց  84. Հողամասի նկատմամբ փոխված նպատակային նշանակության իրավունքները 
ենթակա են արդյոք պարտադիր պետական գրանցման: 

• Պարտադիր ենթակա են պետական գրանցման: 
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք հոդված 14.3 

 
Հարց  85. Ի՞նչ փաստաթղթերով է կանոնակարգվում համայնքի վարչական սահմաններում 
քաղաքաշինական գործունեությունը: 

• Համայնքի գլխավոր հատակագծով և քաղաքաշինական գոտիավորման նախագծով: 
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք հոդված 14.3 

 
Հարց  86. ՀՀ ո՞ր համայնքների համար է մշակվում պարզեցված գլխավոր հատակագիծ: 

• ՀՀ գյուղական համայնքների: 
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք հոդված 14.3 

 
Հարց  87. Ի՞նչ իրավունք է ստանում համայնքի ավագանին` գլխավոր հատակագծի նախագծային 
փաստաթղթերը հաստատելուց հետո: 



• Իրավունք է ստանում փոխել հողամասերի նպատակային նշանակությունը` գլխավոր 
հատակագծով սահմանված ծավալով ու փուլերով: 

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք հոդված 14.3 
 
Հարց  88. Ի՞նչ ծրագրերի համապատասխան են համայնքի սեփականություն համարվող 
հողամասերը օտարվում կամ օգտագործման են տրամադրվում: 

• Համայնքի ավագանու հաստատած ամենամյա և քառամյա ծրագրերին 
համապատասխան: 

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք հոդված 14.3 
 
Հարց  89. Համարվում է արդյոք հողամասի նպատակային նշանակությունը փոփոխված եթե 
սեփականատիրոջ դիմումի համաձայն համայնքի ղեկավարի կողմից տվյալ հողամասը և (կամ) 
ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը տրամադրելու մասին սահմանված կարգով 
կայացրած որոշումն մտել է ուժի մեջ: 

• Այո: 
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք հոդված 14.3 

 
Հարց  90. Հողամասի նպատակային նշանակության կատարված փոփոխությունների մասին 
համայնքի ղեկավարը ի՞նչ ժամկետում է տեղեկացնում անշարժ գույքի նկատմամբ 
իրավունքները գրանցող պետական մարմնին: 

• 10-օրյա ժամկետում: 
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք հոդված 14.3 

 
Հարց  91. Ի՞նչ բնույթի փաստաթուղթ է համայնքի քաղաքաշինական գոտիավորման 
նախագիծը: 

• Համայնքի տարածական զարգացման մանրամասն պայմանները սահմանող 
գործադրական (օպերատիվ) բնույթի փաստաթուղթ է: 

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք հոդված 14.3 
 
Հարց  92. Հիմք է հանդիսանում արդյոքաղաքաշինական գոտիավորման նախագիծը համայնքի 
վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի տրամադրման համար: 

• Այո 
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք հոդված 14.3 

 
Հարց  93. Հիմք է հանդիսանում արդյոք համայնքի քաղաքաշինական գոտիավորման նախագիծը 
ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների տրամադրման համար: 

• Այո 
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք հոդված 14.3 

 
Հարց  94. Հիմք է հանդիսանում արդյոք համայնքի քաղաքաշինական գոտիավորման նախագիծը 
շենքերի ու շինությունների նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար: 



• Այո 
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք հոդված 14.3 

 
Հարց  95. Գյուղական համայնքներում և մինչև տասնհինգ հազար բնակչություն ունեցող 
քաղաքային համայնքներում ո՞ր տարածքների համար է մշակվում գոտիավորման նախագիծ: 

• Մշակվում է բնակավայրի, ինչպես նաև բնակավայրից դուրս գտնվող կառուցապատված 
կամ կառուցապատման ենթակա բոլոր տարածքների համար` գլխավոր հատակագծի 
կազմում: 

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք հոդված 14.3 
 
Հարց  96. Ո՞ր համայնքների համար են գլխավոր հատակագծերն ու գոտիավորման նախագծերը 
մշակվում որպես ինքնուրույն փաստաթղթեր: 

• Միավորված համայնքների կամ միջհամայնքային կազմում ներառված և տարածական 
պլանավորման փաստաթղթեր չունեցող 15000 և ավելի բնակչություն ունեցող 
համայնքների: 

<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 14.4 
 
Հարց  97. Քանի՞ խմբի են բաժանվում քաղաքաշինական փաստաթղթերը: 

• Երկու: 
<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 17 

 
Հարց  98. Որո՞նք են համարվում ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթեր: 

• Կառուցապատման նախագծերը, ինչպես նաև քաղաքաշինական գործունեություն 
իրականացնելու նպատակով գործառական տարածքների հատակագծման և 
բարեկարգման նախագծերը: 

<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 17 
 
Հարց  99. Նախագծի գործնական իրականացման ընթացքում հեղինակի մասնակցության 
կանոնները որ՞ մարմինն է սահմանում: 

• ՀՀ կառավարությունը։ 
<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք  

 
Հարց  100. Համարվում են արդյոք ճարտարապետաշինարարական նախագծային 
փաստաթղթեր բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների 
կառուցման, դրանց վերակառուցման (ներառյալ` քանդման), վերականգնման, ուժեղացման, 
արդիականացման նախագծերը, ինչպես նաև ինժեներական և տրանսպորտային 
ենթակառուցվածքների և դրանց մասերի նախագծերը: 

• Այո: 
<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 17 

 
Հարց  101. Ի՞նչ է տրվում կառուցապատողին ճարտարապետաշինարարական նախագծային 
փաստաթղթերի մշակման համար: 



• Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք: 
<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 17 

 
Հարց  102. Ո՞վ է սահմանում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման, փորձաքննության, 
համաձայնեցման, հաստատման, փոփոխման կարգերը: 

• Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 
<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 17 

 
Հարց  103. Ո՞վ է տալիս ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը համայնքում: 

• Համայնքի ղեկավարը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 
կարգով: 

<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 22 
 
Հարց  104. Ո՞վ է տալիս շինարարության թույլտվությունը համայնքում: 

• Համայնքի ղեկավարը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 
կարգով: 

<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 23 
 
Հարց  105. Ի՞նչ է քանդման թույլտվությունը: 

• Քանդման թույլտվությունը փաստաթուղթ է, որը հաստատում է սեփականատիրոջ 
իրավունքը` իրականացնել շենքերի և շինությունների քանդումը: 

<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 24 
 
Հարց  106. Ո՞վ է տալիս քանդման թույլտվությունը: 

• Համայնքի ղեկավարը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 
կարգով: 

<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 24 
 
Հարց  107. Ե՞րբ է սահմանված կարգով տրված շինարարության թույլտվությունը՝ 
համապատասխան նշումով, հանդիսանում նաև քանդման թույլտվություն: 

• Երբ նոր կառուցվող օբյեկտի շինարարությունը հնարավոր չէ առանց նույն վայրում 
գտնվող շենքի կամ շինության քանդման: 

<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 24 
 
Հարց  108. Ո՞վ է փաստագրում ավարտված շինարարության շահագործման ընդունումը: 

• Համայնքի ղեկավարը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 
կարգով: 

<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 25 
 
Հարց  109. Անշարժ գույքի սեփականատեր հանդիսացող կամ այն փոփոխելու իրավունքով 
օժտված օգտագործողը քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելիս որպես ի՞նչ է 
հանդես գալիս: 



• Որպես կառուցապատող: 
<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 6 

 
Հարց  110. Ինչպե՞ս կարող է օգտագործել քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտի 
սեփականատերն իրեն պատկանող օբյեկտը: 

• Կարող է օգտագործել միայն ըստ նպատակային նշանակության: 
<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 6 

 
Հարց  111. Ո՞վ է ապահովում քաղաքաշինական օբյեկտի շահագործման որակական վիճակը 
նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան: 

• Սեփականատերը: 
<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 6 

 
Հարց  112. Ի՞նչ կարգով են պարտավոր կառուցապատում իրականացնել կառուցապատողները: 

• Կառուցապատումն իրականացնել օրենքով սահմանված կարգով՝ հաստատված 
ճարտարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան, շինարարության 
թույլտվության հիման վրա:  

<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 6 
 
Հարց  113. Կառուցապատողները ինչի՞ վերաբերյալ պետք է համաձայնության գան 
կառուցապատման հետևանքով վնաս կրող սուբյեկտների հետ մինչև շինարարություն սկսելը, 
ինչպես նաև շինարարության ընթացքում: 

• Մինչև շինարարություն սկսելը, ինչպես նաև շինարարության ընթացքում 
կառուցապատողները պետք է համաձայնության գան կառուցապատման հետևանքով 
վնաս կրող սուբյեկտների հետ՝ հասցվելիք վնասների փոխհատուցման վերաբերյալ:  

<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 6 
 
Հարց  114. Ովքեր և ի՞նչ կարգով են պարտավորել ապահովել քաղաքաշինական փաստաթղթերի 
փորձաքննությունը: 

• Կառուցապատողներն՝ ՀՀ կառավարության սահմանված կարգով։ 
<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 6 

 
Հարց  115. Կարո՞ղ են արդյոք քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակմանը մասնակցած 
նախագծային կազմակերպությունները կամ անձինք կատարել կամ ներգրավվել իրենց մշակած 
նախագծերի փորձաքննությանը: 

• Չեն կարող: 
<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 6 

 
Հարց  116. Որ մարմին է տրամադրում ճարտապետահատակգծային առաջադրանքը: 

• Համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինը։ 
<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 6 

 



Հարց  117. Ի՞նչ պարտավորություններ ունեն քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողները: 
• Օրենքով նախատեսված դեպքերում ունենալ համապատասխան գործունեության 

իրավունքի լիցենզիա, կատարել քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման 
առաջադրանքների և քաղաքաշինական նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի 
պահանջները: 

<<Քաղաքաշինության մասին>> ՀՀ օրենք հոդված 8 
 
Հարց  118. Ի՞նչ են ներառում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չափագրման 
(հաշվառման) աշխատանքները: 

• Հողամասերի, շենքերի, շինությունների չափագրման աշխատանքներ: 
ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 

 
Հարց  119. Քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և 
հողաշինարարության գործունեություն իրականացնող անձն իրավունք ունի արդյոք 
մասնակցելու կոմիտեում իր գործունեությանը վերաբերող հարցերի քննարկմանը և 
ծանոթանալու հարցերին առնչվող բոլոր փաստաթղթերին: 

• Այո: 
ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 

 
Հարց  120. Քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և 
հողաշինարարության գործունեություն իրականացնող անձն իրավունք ունի արդյոք 
գործունեությունն իրականացնելու նպատակով՝ Կադաստրի  կոմիտեից ստանալու անհրաժեշտ 
տեղեկատվություն: 

• Այո: 
ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 

 
Հարց  121. Քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և 
հողաշինարարության գործունեություն իրականացնող անձն իրավունք ունի արդյոք 
պատվիրատուից պահանջելու կատարվող աշխատանքներին վերաբերող անհրաժեշտ նյութերը։ 

• Այո: 
ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 

 
Հարց  122. Ի՞նչ տարբերակով է պարտավոր աշխատանքները պատվիրատուին ներկայացնել 
քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության 
գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող անձը: 

• Աշխատանքները պատվիրատուին ներկայացնել թղթային տարբերակով և 
համապատասխան ծրագրով կազմված թվային (էլեկտրոնային) կրիչներով։ 

ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 
 
Հարց  123. Ու՞մ պահանջի դեպքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման 
(հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող 
անձը պետք է ներկայացնի վկայականի բնօրինակը: 



• Պատվիրատուի պահանջի դեպքում: 
ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 

 
Հարց  124. Ո՞ր մարմնի կողմից է անցկացվում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման 
(հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում հայտատուների 
որակավորումը և տրամադրվում որակավորման վկայականները: 

• Կադաստրին կոմիտեի կողմից` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով: 

ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 
 
Հարց  125. Ի՞նչ օրենսդրական ակտով է սահմանվում Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և 
հողաշինարարության որակավորման անցկացման  կարգն  ու պայմանները: 

• Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 
ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 

 
Հարց  126. Ովքե՞ր կարող են դիմել քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) 
և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում մասնագիտական որակավորում 
ստանալու համար: 

• ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն կամ քարտեզագրության, 
գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման), հողաշինարարության գործունեության 
բնագավառներից որևէ մեկում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական 
աշխատանքային ստաժ: 

ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 
 
Հարց  127. Ո՞րն է քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և 
հողաշինարարության գործունեության բնագավառում մասնագիտական որակավորման 
անցկացման նպատակը: 

• Ստուգել դիմողների` գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ 
գիտելիքները: 

ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 
 
Հարց  128. Ինչպես են նշանակվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության 
գործունեության բնագավառում հայտատուի մասնագիտական որակավորման մշտական գործող 
հանձնաժողովի անդամները: 

• Հանձնաժողովի անդամները նշանակվում են, և հանձնաժողովի կազմում 
փոփոխությունները կատարվում են Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի համապատասխան 
հրամանով: 

ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 
 



Հարց  129. Ո՞ր մարմինն է կազմակերպում և իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և 
հողաշինարարության գործունեության բնագավառում հայտատուների որակավորման 
անցկացումը: 

• Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, 
չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում 
հայտատուի մասնագիտական որակավորման մշտական գործող հանձնաժողովը: 

ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 
 
Հարց  130. Ի՞նչ բնույթի հարցերից է բաղկացած մասնագիտական որակավորման 
թեստավորման նպատակով տրվող անհատական հարցաթեստը:  

• Թեստային առաջադրանքների հարցերն ընդգրկում են Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1441-Ն որոշման N 1 հավելվածի 4-
րդ կետում նշված` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համապատասխան 
բնագավառներից: 

ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 
 
Հարց  131. Ո՞ր մարմինն է կասեցնում կամ դադարեցնում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, 
չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության որակավորման վկայականի գործողությունը: 

• Կադաստրի կոմիտեն` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով: 

ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 
 
Հարց  132. Քանի՞ անդամներից է կազմված Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության 
գործունեության բնագավառում հայտատուի մասնագիտական որակավորման մշտական գործող 
հանձնաժողովը: 

• Հանձնաժողովը կազմված է 7 անձից։ 
ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 

 
Հարց  133. Ինչպե՞ս է անցկացվում մասնագիտական որակավորման հարցազրույցի փուլը:  

• Հարցատոմսերով:  
ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 

 
Հարց  134. Ինչպիսի՞ նշում կարող է կատարել մասնակիցը թեստավորման առաջադրանքներում: 

• Կարող է կատարել ցանկացած նշում, որոնք արդյունքների գնահատման հիմք չեն և չեն 
կարող վկայակոչվել՝ արդյունքների գնահատումը բողոքարկելիս: 

ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 
 
Հարց  135. Չափագրման աշխատանքների իրականացման համար օգտագործվող գործիքներն ու 
սարքավորումները ե՞րբ են ներկայացվում չափաբանական ապահովման և սերտիֆիկացման: 

• Յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ:  



ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 
 
Հարց  136. Հարցազրույցի փուլն անցած հայտատուին ե՞րբ և ու՞մ կողմից է տրվում 
մասնագիտական որակավորման վկայական:  

• Որակավորման անցկացման օրվան հաջորդող երկրորդ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում աշխատակազմի կողմից հայտատուին տրվում է որակավորման վկայականը: 

ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 
 
Հարց  137. Ու՞մ կամ ո՞ր մարմնի կողմից է վավերացվում ՀՀ տարածքում քարտեզագրողի, 
գեոդեզիստի, չափագրողի (հաշվառողի) և հողաշինարարի որակավորման վկայականը: 

• Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի ստորագրությամբ և կոմիտեի` ՀՀ զինանշանի 
պատկերով կնիքով: 

ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 
 
Հարց  138. Որտե՞ղ և ո՞ր մարմինն է հրապարակում ՀՀ տարածքում քարտեզագրության, 
գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության որակավորման վկայական 
ստացած ֆիզիկական անձանց տվյալները:  

• Կադաստրի կոմիտեն հրապարակում է իր պաշտոնական կայք-էջում: 
ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 

 
Հարց  139. Ե՞րբ կարող են բողոքարկվել թեստավորման արդյունքները: 

• Թեստավորման առաջադրանքների ճիշտ պատասխանների ձևանմուշի 
հրապարակումից հետո մեկ ժամվա ընթացքում:  

ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 
 
Հարց  140. Ե՞րբ է հայտատուն համարվում հարցազրույցն անցած: 

• Հանձնաժողովի անդամների պարզ մեծամասնության դրական գնահատականների կամ 
դրական և բացասական գնահատականների հավասար քանակության դեպքում:  

ՀՀ կառավարության 29.10.2011թ. թիվ 1441-Ն որոշում 
 
Հարց  141. Ու՞մ կամ ո՞ր մարմնի կողմից ստեղծված համապատասխան հանձնաժողովի դրական 
եզրակացության հիման վրա է համայնքի ղեկավարը գյուղատնտեսական նշանակության 
բարձրարժեք հողատեսքը փոխադրում ավելի ցածրարժեք հողատեսքի: 

• ՀՀ մարզպետի: 
ՀՀ կառավարության 17.09.2009թ. թիվ 1066 որոշում. Հավելված 1: 

 
Հարց  142. Կարող է արդյոք գյուղատնտեսական նշանակության բարձրարժեք հողատեսքը 
փոխադրվել ավելի ցածրարժեք հողատեսքի եթե կուլտեւրտեխնիկական ագրոտեխնիկակակն և 
այլ գյուղատնտեսական միջոցառումներով հնարավոր չէ վերականգնել հողատեսքերի 
որակական հատկանիշները: 

• Այո: 
ՀՀ կառավարության 17.09.2009թ. թիվ 1066 որոշում. Հավելված 1: 



 
Հարց  143. Կարող է արդյոք գյուղատնտեսական նշանակության բարձրարժեք հողատեսքը 
փոխադրվել ավելի ցածրարժեք հողատեսքի եթե գտնվում են մեծ թեքությունների վրա: 

• Այո: 
ՀՀ կառավարության 17.09.2009թ. թիվ 1066 որոշում. Հավելված 1: 

 
Հարց  144. Կարող է արդյոք գյուղատնտեսական նշանակության բարձրարժեք հողատեսքը 
փոխադրվել ավելի ցածրարժեք հողատեսքի եթե օգտագործման ընթացքում խիստ էռոզացվել 
են: 

• Այո: 
ՀՀ կառավարության 17.09.2009թ. թիվ 1066 որոշում. Հավելված 1: 

 
Հարց  145. Կարող է արդյոք գյուղատնտեսական նշանակության բարձրարժեք հողատեսքը 
փոխադրվել ավելի ցածրարժեք հողատեսքի եթե ընթանում են ճահճացման, աղակալման, 
աղտոտման և այլ երևույթներ, որոնք հնարավոր չէ վերականգնել կանխարգելման 
միջոցառումներով։ 

• Այո: 
ՀՀ կառավարության 17.09.2009թ. թիվ 1066 որոշում. Հավելված 1: 

 
Հարց  146. Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն քանի՞ օրվա ընթացքում պետք է 
ներկայացնի գրավոր տեղեկանք` ոռոգման ցանցի առկայության, դրա պիտանելիության և 
շահագործման մասին հանձնաժողովին գյուղատնտեսական նշանակության բարձրարժեք ջրովի 
հողատեսքը ավելի ցածրարժեք անջրդի հողատեսքի փոխադրելու վերաբերյալ: 

• 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
ՀՀ կառավարության 17.09.2009թ. թիվ 1066 որոշում. Հավելված 1: 

 
Հարց  147. Ու՞մ կամ ո՞ր մարմնի կողմից է սահմանվում ոռոգման ցանցի առկայության, դրա 
պիտանելիության և շահագործման մասին` հանձնաժողովին տրամադրվող տեղեկանքի ձևը: 

• Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի: 
ՀՀ կառավարության 17.09.2009թ. թիվ 1066 որոշում. Հավելված 1: 

Հարց  148. Գյուղատնտեսական նշանակության բարձրարժեք հողատեսքերն ավելի ցածրարժեքի 
փոխադրվելու դեպքում հողակադաստրային գնահատման խմբերն ինչպիսի՞ փոփոխության են 
ենթարկվում: 

• Փոփոխության չեն ենթարկվում: 
ՀՀ կառավարության 17.09.2009թ. թիվ 1066 որոշում. Հավելված 1: 

 
Հարց  149. Համայնքի ղեկավարը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հողատեսքերի 
փոփոխման վերաբերյալ տեղեկանքը ո՞ր մարմնին է տրամադրում: 

• Կադաստրի կոմիտեի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանմանը: 
ՀՀ կառավարության 17.09.2009թ. թիվ 1066 որոշում. Հավելված 1: 

 



Հարց  150. Համայնքի ղեկավարը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հողատեսքերի 
փոփոխման վերաբերյալ տեղեկանքը քանի՞ օրվա ընթացքում է տրամադրում Կադաստրի 
կոմիտեի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանմանը: 

• 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
ՀՀ կառավարության 17.09.2009թ. թիվ 1066 որոշում. Հավելված 1: 

 
Հարց  151. Ու՞մ կամ ո՞ր մարմնի կողմից ստեղծված համապատասխան հանձնաժողովի դրական 
եզրակացության հիման վրա համայնքի ղեկավարը կարող է գյուղատնտեսական նշանակության 
բարձրարժեք ջրովի հողատեսքը փոխադրել ավելի ցածրարժեք անջրդի հողատեսքի: 

• ՀՀ մարզպետի: 
ՀՀ կառավարության 17.09.2009թ. թիվ 1066 որոշում. Հավելված 2: 

 
Հարց  152. Ո՞ր մարմնի կողմից տրված համապատասխան գրավոր տեղեկանքի առկայության 
դեպքում կարող է հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տալ գյուղատնտեսական 
նշանակության բարձրարժեք ջրովի հողատեսքը ավելի ցածրարժեք անջրդի հողատեսքի 
փոխադրելու վերաբերյալ: 

• Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի: 
ՀՀ կառավարության 17.09.2009թ. թիվ 1066 որոշում. Հավելված 2: 

 
Հարց  153. Հանձնաժողովի դրական եզրակացության դեպքում ո՞վ կամ ո՞ր մարմինն է ընդունում 
համապատասխան որոշում գյուղատնտեսական բարձրարժեք հողատեսքերն ավելի ցածրարժեք 
հողատեսքերի փոխադրելու վերաբերյալ: 

• Համայնքի ղեկավարը: 
ՀՀ կառավարության 17.09.2009թ. թիվ 1066-Ն որոշում, կետ 5 

 
Հարց  154. Ու՞մ որոշմամբ է իրականացվում գյուղատնտեսական ցածրարժեք հողատեսքերի 
փոխադրումը ավելի բարձրարժեք հողատեսքի: 

• Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ: 
ՀՀ կառավարության 17.09.2009թ. թիվ 1066-Ն որոշում, կետ 7 

 
Հարց  155. Ո՞րն է հանդիսանում էներգետիկայի բնագավառի օբյեկտների անվտանգության 
գոտի: 

• Քաղաքացիների և շահագործող անձնակազմի անվտանգությունն ու գույքի 
պաշտպանությունն ապահովող տարածքը: 

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 1 
 
Հարց  156. Մայրուղային խողովակաշարերի կազմի մեջ մտնում են արդյոք ստորգետնյա 
գազապահեստարանները:   

• Այո: 
ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 10 

 



Հարց  157. Ինչպե՞ս են սահմանվում մայրուղային խողովակաշարերի անվտանգության 
գոտիները: 

• Սահմանազատվում է խողովակաշարի երկու կողմով առանցքից 50 մետր 
հեռավորությամբ անցնող պայմանական գծերով: 

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 11 
 
Հարց  158. Ինչպե՞ս են սահմանվում մայրուղային խողովակաշարերի անվտանգության 
գոտիները գյուղատնտեսական հողատարածքներում: 

• Սահմանազատվում է խողովակաշարի երկու կողմով առանցքից 25 մետր 
հեռավորությամբ անցնող պայմանական գծերով: 

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 11 
 
Հարց  159. Ու՞մ կամ ո՞ր մարմնի կողմից տրված տեխնիկական պայմաններին 
համապատասխան մայրուղային խողովակաշարերի անվտանգության գոտիներում կարող է 
իրականացվել ցանկացած տնտեսական գործունեություն: 

• Միայն տնօրինող ձեռնարկությունների /կազմակերպությունների/: 
ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. Կետ 13 

 
Հարց  160. Ի՞նչ կարգով են փոխհատուցվում անվտանգության գոտիները, ինչպես նաև հողի 
նկատմամբ օգտակալություն /սերվիտուտ/ սահմանելու հետևանքով հողի սեփականատիրոջը 
կամ վարձակալին հասցված վնասները: 

• ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 5 

 
Հարց  161. Քանի՞ մետր է սահմանվում ջրամբարների և գլխամասային կառուցվածքների 
անվտանգության գոտիների լայնությունը, եթե հարակից լանջի թեքությունը մինչև 15 աստիճան 
է: 

• 10 մետր: 
ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. Կետ 7 

 
Հարց  162. Քանի՞ մետր է սահմանվում ջրամբարների և գլխամասային կառուցվածքների 
անվտանգության գոտիների լայնությունը, եթե հարակից լանջի թեքությունը 15-ից մինչև 30 
աստիճան է: 

• 10-ից 15 մետր: 
ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. Կետ 7 

 
Հարց  163. Քանի՞ մետր է սահմանվում ջրամբարների և գլխամասային կառուցվածքների 
անվտանգության գոտիների լայնությունը, եթե հարակից լանջի թեքությունը 30-ից մինչև 45 
աստիճան է:  

• 15-ից 20 մետր: 
ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. Կետ 7 

 



Հարց  164. Ինչպե՞ս է սահմանվում ջրամբարների և գլխամասային կառուցվածքների 
անվտանգության գոտիների լայնությունը, եթե հարակից լանջի թեքությունը 45 աստիճանից 
բարձր է: 

• Որոշվում է սահմանված կարգով հաստատված նախագծով: 
ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. Կետ 7 

 
Հարց  165. Քանի՞ մետր է սահմանվում ջրանցքների անվտանգության գոտիների լայնությունը, 
եթե հարակից լանջի թեքությունը մինչև 15 աստիճան է: 

• 6 մետր: 
ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. Կետ 7 

 
Հարց  166. Քանի՞ մետր է սահմանվում ջրանցքների անվտանգության գոտիների լայնությունը, 
եթե հարակից լանջի թեքությունը 15-ից մինչև 30 աստիճան է: 

• 6-ից 10 մետր: 
ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. Կետ 7 

 
Հարց  167. Քանի՞ մետր է սահմանվում ջրանցքների անվտանգության գոտիների լայնությունը, 
եթե հարակից լանջի թեքությունը 30-ից մինչև 45 աստիճան է: 

• 10-ից 20 մետր: 
ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. Կետ 7 

 
Հարց  168. Ինչպե՞ս է սահմանվում ջրանցքների անվտանգության գոտիների լայնությունը, եթե 
հարակից լանջի թեքությունը 45 աստիճանից բարձր է: 

• Որոշվում է սահմանված կարգով հաստատված նախագծով: 
ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. Կետ 7 

 
Հարց  169. Ինչպես են ըստ նպատակային նշանակության դասակարգվում շենք, շինությունները. 

• Բնակելի, հասարակական, արտադրական: 
ՀՀ կառավարության 29.06.2017թ. N 757-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետ 

 
Հարց  170. Ո՞ր շինություններն են համարվում բնակելի: 

• Մարդկանց բնակության համար նախատեսված շինությունները, բաղկացած բնակելի և 
օժանդակ մասերից, օժտված կոմունալ հարմարություններով: 

ՀՀ կառավարության 29.06.2017թ. N 757-Ն որոշման հավելված 1 
 
Հարց  171. Ո՞ր շինությունն է համարվում բնակարան: 

• Բնակելի շենքում գտնվող առանձին տարածք, որը կազմված է բնակելի և օժանդակ 
մասերից՝ օժտված կոմունալ հարմարություններով։ 

ՀՀ կառավարության 29.06.2017թ. N 757-Ն որոշման հավելված 1 
 
Հարց  172. Ո՞ր շինությունն է համարվում բազմաբնակարան բնակելի շենք: 



• Շենք, 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 կառավարության 29.06.2017թ. N 757-Ն որոշման հավելված 1 
 
Հարց  173. Ո՞ր շինությունն է համարվում բնակելի տուն: 

• Տուն՝ բնակավայրի տարածքում, առանձին հողամասում, որն ունի առանձին փոստային 
համար և տնտեսական շինություններ. 

ՀՀ կառավարության 29.06.2017թ. N 757-Ն որոշման հավելված 1 
 
Հարց  174. Ո՞ր շինություններն են համարվում հասարակական նշանակության: 

• Բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական 
կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շենքերը, շինությունները: 

ՀՀ կառավարության 29.06.2017թ. N 757-Ն որոշման հավելված 2 
 
Հարց  175. Ինչպե՞ս են դասակարգվում արտադրական նշանակության շենքերը և 
շինություններն ըստ գործառնական նշանակության: 

• Արդյունաբերական, գյուղատնտեսական: 
ՀՀ կառավարության 29.06.2017թ. N 757-Ն որոշման հավելված 3 

 
Հարց  176. Ի՞նչ է անշարժ գույքի չափագրումը (հաշվառումը): 

• Անշարժ գույքի չափագրումը (հաշվառումը)` անշարժ գույքի` հողամասերի և դրանց վրա 
ամրակայված շենքերի, շինությունների առկայության, նպատակային նշանակության, 
սեփականության, օգտագործման ձևերի, դրա որակի ու քանակի, տեսքերի ու 
տեսակների վերաբերյալ հավաք տվյալների ստանալն է: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 283-Ն հրաման 
 
Հարց  177. Ո՞ր անշարժ գույքերն են ենթակա չափագրման (հաշվառման): 

• Չափագրման (հաշվառման) ենթակա են հողամասերը և դրանց վրա ամրակայված 
շինությունները: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 283-Ն հրաման 
 
Հարց  178. Ի՞նչ նպատակով է իրականացվում հողամասերի և դրանց վրա ամրակայված 
շինությունների չափագրումը (հաշվառումը): 

• Հողամասերի և դրանց վրա ամրակայված շինությունների չափագրումն (հաշվառումն) 
իրականացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման և 
կադաստրային գնահատման նպատակով: 



Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 283-Ն հրաման 
 
Հարց  179. Ի՞նչ է հողամասերի և դրանց վրա ամրակայված շինությունների քանակական 
հաշվառումը: 

• Անշարժ գույքի առկա վիճակի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրումն է` արտահայտված 
գծային չափերով (երկարություն, լայնություն, բարձրություն), մակերեսներով և 
ծավալներով: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 283-Ն հրաման 
 

Հարց  180. Ինչպե՞ս է իրականացվում հողամասերի և դրանց վրա ամրակայված շինությունների 
որակական հաշվառումը: 

• Հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակության (հողատեսքերի), 
շինությունների նպատակային, գործառնական նշանակության, կառուցման տարեթվի, 
արտաքին հարդարման, ավարտվածության աստիճանի, շինանյութի տեսակի (պատերի, 
միջհարկային ծածկի, տանիքի) և այլ բնույթի որակական տվյալների հավաքագրման 
միջոցով: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 283-Ն հրաման 
 
Հարց  181. Ու՞մ կողմից է իրականացվում անշարժ գույքի չափագրումը: 

• Համապատասխան որակավորման վկայական ունեցող անձանց կողմից:  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  
կոմիտեի 20.10.2011թ. N 283-Ն հրաման 

 
Հարց  182. Ինչպե՞ս են չափագրվում և գծագրվում հողամասերը: 

• Հողամասերը չափագրվում և գծագրվում են իրենց սահմանային չափերով, նշելով և 
համարակալելով բոլոր շրջադարձային (բեկման) կետերը, կոորդինատները, հողամասի 
տվյալ հատվածների երկարությունները, սահմանակից սեփականատերերի անունները, 
ազգանունները, անվանումները` եթե հայտնի են վերջիններիս տվյալները 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 283-Ն հրաման 
 
Հարց  183. Ինչպե՞ս են չափագրվում և գծագրվում հողամասերի վրա ամրակայված 
շինությունները: 

• Արտաքին չափերով չափագրվում և ըստ հողամասում գտնվելու տեղադրության 
գծագրվում են բոլոր շինությունները (բնակելի տները, հասարակական, արտադրական 



նշանակության շինությունները, բազմաբնակարան և ստորաբաժանված շենքերը, 
պարիսպները և այլ անշարժ գույքերը): 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 283-Ն հրաման 
 
Հարց  184. Ինչպե՞ս են չափագրվում պարիսպները: 

• Չափագրվում է պարիսպների երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը: 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  
կոմիտեի 20.10.2011թ. N 283-Ն հրաման 

 
Հարց  185. Ինչպե՞ս են չափագրվում շինություների ծավալում գտնվող տարածքները: 

• Չափագրվում է յուրաքանչյուր տարածքի երկարությունը, լայնությունը, ներքին 
բարձրությունը, ինչպես նաև կրող պատերի և միջնապատերի հաստությունները:  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 283-Ն հրաման 
 
Հարց  186. Ի՞նչ բարձրության վրա են կատարվում ներքին չափագրումները: 

• Շինությունների հատակից 1.20 – 1.30 մետր բարձրության վրա: 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  
կոմիտեի 20.10.2011թ. N 283-Ն հրաման 

 
Հարց  187. Ո՞ր չափերով է չափագրվում բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակարանները: 

• Բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակարանները չափագրվում են միայն ներքին 
չափերով:  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 283-Ն հրաման 
 
Հարց  188. Ինչպե՞ս են համարակալվում հողամասի և շինությունների շրջադարձային (բեկման) 
կետերը: 

• Հողամասի և շինությունների շրջադարձային (բեկման) կետերը համարակալվում են 
հողամասի ներքևի ձախ անկյունից սկսած` ժամացույցի սլաքի շարժման ուղղությամբ։ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 
 
Հարց  189. Ո՞ր դեպքում հողամասի հատակագծում շինության կոորդինատները չեն լրացվում: 

• Եթե հողամասը ծանրաբեռնված չէ շինություններում: 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  



առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  
կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 

 
Հարց  190. Հողամասի հատակագծում ո՞ր գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով են 
նշվում հողամասի և շինությունների շրջադարձային (բեկման) կետերի կոորդինատները: 

• WGS-84 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  
կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 

 
Հարց  191. Ինչպե՞ս են գծագրվում շինությունների հատակագծերը: 

• Հատակագծում գծագրվում են բոլոր շինությունների հատակագծերն ըստ հարկերի` 
ներքին չափերով: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 
 
Հարց  192. Ի՞նչ հերթականությամբ են գծագրվում շինությունների հատակագծերը: 

• Հատակագծի վերևի մասում գծվում է նկուղային հարկի հատակագիծը, այնուհետև 
հերթականությամբ դեպի ներքև գծվում են մնացած հարկերը:  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 
 
Հարց  193. Ի՞նչ մասշտաբով է գծագրվում շինությունների հատակագիծը: 

• 1։100, 1:200, 1:500: 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  
կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 

 
Հարց  194. Հատակագծի վրա ինչպե՞ս են համարակալվում հարկի ներքին տարածքները: 

• Հարկի ներքին տարածքները հատակագծի վրա համարակալվում են մուտքի դռնից 
սկսած` ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, յուրաքանչյուր տարածքի կենտրոնում գիծ է 
գծվում և համարիչում գրվում է հերթական համարը, իսկ հայտարարում` տվյալ տարածքի 
մակերեսը: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 
 
Հարց  195. Ինչպե՞ս են ցույց տրվում հատակագծում ինքնակամ կառուցված շինությունները: 

• Ինքնակամ կառուցված շինությունները հատակագծում շտրիխապատվում են: 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  



կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 
 
Հարց  196. Որ՞ հողամասն է գծագրվում հողամասի հատակագծում: 

• Հատակագծում գծագրվում է միայն ՀՀ օրենսդրությամբ ձեռք բերված կամ հատկացված 
հողամասի հատակագիծը։ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 
 
Հարց  197. Հողամասի հատակագծում ինչպե՞ս են չափագրվում և գծագրվում այն 
շինությունները, որոնց մի մասը գտնվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
հատկացված հողամասից դուրս: 

• Չափագրվում և հողամասի հատակագծում արտացոլվում են միայն հատկացված 
հողամասում գտնվող շինությունների մասերը: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 
 
Հարց  198. Ինչպե՞ս են պատկերվում ինքնակամ շինությունը, որի մասը գտնվում է հատկացված 
հողամասում, իսկ մյուս մասը կառուցված է զավթած հողամասում: 

• եթե հատկացված հողամասում կառուցված է ինքնակամ շինություն, որի մի մասը 
գտնվում է հողամասում, իսկ մյուս մասը կառուցված է զավթած հողամասում, ապա 
հատկացված հողամասի և ինքնակամ զավթած հողամասի հատման գծերը 
հատակագծում պատկերվում են կետագծերով: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 
 
Հարց  199. Կախված տրամադրվող հողամասի չափից, ի՞նչ մասշտաբով է գծագրվում հողամասի 
հատակագիծը: 

• 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000: 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  
կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 

 
Հարց  200. Ի՞նչ ծածկագիր է նշվում հողամասի հատակագծում: 

• Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը, եթե այդպիսին կա կամ հրապարակային 
սակարկության պայմանական ծածկագիրը: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 
 



Հարց  201. Ի՞նչ իրավական ակտի համաձայն է հողամասի հատակագծում նշվում հողամասի 
նպատակային նշանակությունը: 

• Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի: 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  
կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 

 
Հարց  202. Ի՞նչ իրավական ակտի համաձայն է հողամասի հատակագծում նշվում հողամասի 
գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը: 

• Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի: 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  
կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 

 
Հարց  203. Հողամասի հատակագծում ինչպե՞ս են ցույց տրվում հողամասի նկատմամբ 
սերվիտուտները: 

• Հողամասի հատակագծի վրա շտրիխվում է սերվիտուտի գոտին: 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  
կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 

 
Հարց  204. Ի՞նչպես են նշվում հողամասի և շինությունների շրջադարձային (բեկման) կետերի 
համարները, կոորդինատները: 

• Հատակագծի ներքևի միջին հատվածում նշվում են հողամասի և շինությունների 
շրջադարձային (բեկման) կետերի համարները, կոորդինատները (ՎիՋիԷս-84) WGS-84 
գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով և այդ կետերի միջև գծային չափերը: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 
 
Հարց  205. Ինչպիսի՞ նշագրում է կատարվում հատակագծում տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից շինությունների հատակագիծ կազմելու դեպքում: 

• Հատակագծի վերևի աջ անկյունում կատարվում է նշագրում՝ «Հաստատում եմ», որը 
ստորագրվում է հատակագիծը հաստատելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար 
անձի կողմից, նշվում է վերջինիս ազգանունը, անունը, պաշտոնը և կնքվում է։ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  
առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  

կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 
 
Հարց  206. Ի՞նչ մասշտաբով է գծագրվում մեծ մակերես ունեցող շենքերի, շինությունների 
հատակագծերը: 

• 1։200 կամ 1:500: 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  



առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական  
կոմիտեի 20.10.2011թ. N 284-Ն հրաման 

 
Հարց  207. Ո՞ վ է տրամադրում եզրակացություն ավարտված շինարարական օբյեկտը ոչ էական 
շեղումներով կառուցված լինելու վերաբերյալ: 

• Չափագրում իրականացրած անձը: 
ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. N 596-Ն որոշում, Հավելված 1 կետ 171 

 
Հարց  208. Յուրաքանչյուր հարկի մակերեսի ո՞ ր տոկոսի չափով շեղումն է համարվում 
կառուցման ոչ էական շեղում: 

• մինչև 5 տոկոս: 
ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. N 596-Ն որոշում, Հավելված 1 կետ 171 

 
Հարց  209. կառույցի բարձրության քանի՞  մետր չափով համամասնական (ըստ հարկերի) շեղումն 
է համարվում ոչ էական շեղում: 

• մինչև 1.2 մետր: 
ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. N 596-Ն որոշում, Հավելված 1 կետ 171 

 
Հարց  210. Ո՞ ր պահանջների ապահովման պայմանով են ավարտված շինարարական օբյեկտի 
սահմանված շեղումները համարվում ոչ էական: 

• չեն փոփոխվել հաստատված նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված օբյեկտի 
հարկայնությունը: 

ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. N 596-Ն որոշում, Հավելված 1 կետ 172 
 
Հարց  211. Ո՞ ր պահանջների ապահովման պայմանով են ավարտված շինարարական օբյեկտի 
սահմանված շեղումները համարվում ոչ էական: 

• չեն փոփոխվել հաստատված նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված օբյեկտի 
տեղադրման կարմիր և կառուցապատման գծերը: 

ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. N 596-Ն որոշում, Հավելված 1 կետ 172 
 
Հարց  212. Ո՞ ր պահանջների ապահովման պայմանով են ավարտված շինարարական օբյեկտի 
սահմանված շեղումները համարվում ոչ էական: 

• չեն փոփոխվել հաստատված նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված 
կառուցապատվող հողամասի սահմանները: 

ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. N 596-Ն որոշում, Հավելված 1 կետ 172 
 


