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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ  
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 

 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պատասխանատու 
մարմինը 

Ծրագրի 
կետը 

Միջոցառումների 
անվանումները 

Միջոցառումների կատարման արդյունքները Կարծիք 

1 2 3 4  
ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր անշարժ գույքի 
կադաստրի պետական 

կոմիտե 

51. «Հայաստանի Հանրապետության 
հողային ֆոնդի ըստ 
նպատակային նշանակության 
հողերի 2018 թվականի 
կադաստրային գները հաս-
տատելու մասին» ՀՀ կառա-
վարության որոշման նախագիծը 
ՀՀ կառավարության 
աշխատակազմ ներկայացնելը 

ՀՀ կառավարության 12.04.2018թ. N 403-Ն որոշում:  

ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր անշարժ գույքի 
կադաստրի պետական 

կոմիտե 

Ծրագրի 
կետը 

Գերակա խնդիրները Գերակա խնդիրների կատարմանն ուղղված քայլերը  

 100. Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքների 
երկրատեղեկատվական 
համակարգի քարտեզագրական 
հիմքի ստեղծում 

Կատարվել են հետևյալ աշխատանքները` 
1) Սևան-615.8, Ջերմուկ-500հա, Կապան - 
1500հա, Գորիս - 800հա 1:2000 մ-բի 
օրթոֆոտոհատակագծերի-գրասենյակային  վերծանում 
-  2600 հա. 
- դաշտային վերծանում  -  2000 հա. 
2) Սևան, Ջերմուկ, Կապան և Գորիս քաղաքների 
3415.8 հա 1:2000 մ-բի տեղագրական հատակագծերի 
ստեղծում - 1350 հա. 
Քաղաքների բազային ԵՏՀ քարտեզագրական հիմքի 

 



ստեղծման աշխատանքները՝ 
3) Ստորգետնյա 6210.5 հա մայրուղային 
հաղորդակցուղիների տեղազննում հանութագրում,  
ելքերի և դիտահորերի տարրերի չափագրում՝ 
(Սպիտակ-1634.5հա, Սևան-1776հա, Ջերմուկ-500հա, 
Կապան - 1500հա, Գորիս - 800հա)  - 3410.5 հա. 
4) Ստորգետնյա 6210.5 հա հաղորդակցուղիների 
նիշերի որոշում, հատակագծերի կազմում 
կառուցապատված տարածքներում և համաձայնեցում - 
3410.5 հա.  
5) Անհրաժեշտ շերտերի ստեղծում, դասակարգում 
և միաբերում՝ (Սպիտակ-1634.5հա,  Սևան-1160.2հա) - 
30741.7 հաxշերտ.  
6) Անհրաժեշտ շերտերի ստեղծում, դասակարգում 
և միաբերում՝ (Կապան-1500հա, Ջերմուկ-500հա, 
Գորիս-800հա, Սևան-615.8հա  -  54652.8 հաxշերտ)    
- 1600 հաxշերտ. 
7) Բազային երկրատեղեկատվական համակարգի 
համար տվյալների հավաքագրում և ներմուծում 
տվյալների բազա՝ (Սպիտակ-1634.5հա, Սևան-
1160.2հա) – 195629 տարր.  
8) Բազային երկրատեղեկատվական համակարգի 
համար տվյալների հավաքագրում և ներմուծում 
տվյալների բազա՝  (Կապան-1500հա, Ջերմուկ-500հա, 
Գորիս-800հա, Սևան-615.8հա) – 10000 տարր: 

 101. Հայաստանի  Հանրապետության 
տարածքում WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-
84) (ArmREF02) ազգային 
գեոդեզիական կորդինատային 
համակարգում քվազիգեոիդի 
մոդելի ստեղծում 

Կատարվել են հետևյալ աշխատանքները` 
1) GPS 149 հիմնակետերի դիտարկում և 
կոորդինատների հավասարակշռում ու հաշվարկում. 
2) II դասի 100.0 գծ.կմ նիվելիրացում, նյութերի 
մշակում և հավասարակշռում. 
3) Քվազիգեոիդի ստեղծման համար տվյալների 
հավաքագրում, բազայի ստեղծում, հաշվարկների 
կատարում, վերլուծություն, տրանսֆորմացիոն 
պարամետրերի որոշում – 300 կետ: 

 

 102. Հայաստանի Հանրապետությու-
նում հողամասերի և դրանց 
բարելավումների միասնական 

Ստեղծվել է 2015-2017թթ. ընթացքում Հայաստանի 
Հանրապետությունում իրականացված հողամասերի, 
շենքերի և շինությունների առուվաճառքների 

 



տարածագնահատման նոր 
գոտևորման սահմանում և 
բազային արժեքների որոշում 

միասնական բազա, ինչպես նաև ընտրվել է 
շուկայական գնահատողների կողմից գնահատման 
ենթակա 40155 միավոր հողամաս:  
«Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով և Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 08.06.2017 
թվականի թիվ 624-Ն որոշման պահանջների 
համաձայն հայտարարվել է մրցույթ, որը կայացել է 
2018 թվականի ապրիլի 11-ին: 
Ստեղծվել են համապատասխան ծրագրային 
գործիքներ նշված աշխատանքների իրականացմանն 
օժանդակելու համար: 
Իրականացվել է շուրջ 25700 անշարժ գույքերի 
գնահատություններ: 

 
                        
 
 
 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
անշարժ գույքի կադաստրի           
պետական կոմիտեի նախագահի 
ժամանակավոր պաշտոնակատար`                                                                                         Աշոտ Մուսայան 

 
 

 


