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ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչությունում
կատարած տեսչական ստուգման արդյունքների մասին

12.12.2013թ.
ք. Աշտարակ
ք. Երևան
Ի
կատարումն
ՀՀ
կառավարության
12.10.1998թ.
“Հայաստանի
Հանրապետությունում
քաղաքաշինական
գործունեության
վերահսկողություն
իրականացնելու
կարգը
սահմանելու
մասին”
թիվ
624
որոշման,
ՀՀ
քաղաքաշինության նախարարի 2013 թվականի ապրիլի 5-ի “Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքաշինության
նախարարության
աշխատակազմի
քաղաքաշինական պետական տեսչության կողմից Երևանի քաղաքապետարանում և
Հայաստանի
Հանրապետության
մարզպետարանների
աշխատակազմերի
քաղաքաշինության վարչություններում և քաղաքաշինական գործունեություն
իրականացնող ծառայություններում տեսչական ստուգումներ անցկացնելու մասին”
թիվ 106 հրամանով հաստատված ժամանակացույցի և քաղաքաշինական պետական
տեսչության պետի 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի թիվ 07 տեսչական ստուգման
հանձնարարագրի, քաղաքաշինական պետական տեսչության հանձնախումբը
մասնակցությամբ`
Մ. Հովհաննիսյան - քաղաքաշինական պետական տեսչության պետ – ՀՀ
քաղաքաշինական պետական գլխավոր տեսուչի տեղակալ - հանձնախմբի
ղեկավար,
Գ.
Սարգսյան
քաղաքաշինական
պետական
տեսչության
նորմատիվատխնիկական և քաղաքաշինական փաստաթղթերի վերահսկողության
բաժնի գլխավոր մասնագետ - հանձնախմբի անդամ,
մասնակցությամբ քաղաքաշինական պետական տեսչության Արագածոտնի
տարածքային բաժնի պետ Հրայր Սարգսյանի, 2013թ. դեկտեմբերի 2-ից
3-ը
տեսչական ստուգում է
անցկացրել
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի
քաղաքաշինության վարչությունում:
Տեսչական ստուգումն ընդգրկում էր 2012թ. դեկտեմբերի 28-ից մինչև 2013թ.
դեկտեմբերի 2-ը ընկած ժամանակահատվածը:
Ստուգումների ընթացքում, ըստ հանձնարարագրերի, ուսումնասիրվել են՝
1. Կառուցապատման նպատակով հողահատկացումների որոշումների
համապատասխանությունը քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերին, իսկ
դրանց փոփոխության կամ բացակայության դեպքում՝ ՀՀ կառավարության կողմից
սահմանված կարգերի պահանջներին:
2. Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների առկայությունը և
նրանց համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության որոշումներով սահմանված
կարգին:
3. Շենքերի և շինությունների նախագծերի մշակման փորձաքննության,
համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը սահմանելու մասին ՀՀ
կառավարության որոշման պահանջների կատարումը:
4. Կենսագործունեության միջավայրի ծրագրվող փոփոխությունների մասին
իրազեկումը՝ ՀՀ կառավարության որոշման պահանջների համաձայն:

5. Շինարարության և քանդման թույլտվությունների առկայությունը և դրանց
համապատասխանությունը գործող կարգին:
6. Ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրման ակտերի
ձևակերպումների համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության որոշման
պահանջներին։
7. Պլանային ստուգումների գործընթացը:
8.
Ինքնակամ
շինարարության
կանխարգելմանը,
կասեցմանը
և
քաղաքաշինական գործունեությանն առնչվող այլ գործընթացներ:
Ստուգման ընթացքում պարզվել է հետևյալը.
1.Կառուցապատման նպատակով հողահատկացումների
համապատասխանությունը քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերին, իսկ
դրանց փոփոխության կամ բացակայության դեպքում՝ ՀՀ կառավարության
29.12.2011թ. թիվ 1920 և 30.07.1998թ. թիվ 479, ինչպես նաև ՀՀ
կառավարության 12.04.2001թ. թիվ 286 և 29.12.05թ. թիվ 2404 որոշումների
պահանջներին
Ստուգվող ժամանակահատվածում մարզի համայնքներից ՀՀ Արագածոտնի
մարզպետարան է ներկայացվել հողահատկացման, տարածքների գործառնական
նշանակության փոփոխման և ՃՀԱ-ների ու նախագծերի համաձայնեցման 24
առաջարկ, այդ թվում 12-ը` Աշտարակից, 2-ական՝ Ապարանից և Քուչակից, մեկական`
Սաղմոսավանից, Լուսակնից, Երնջատափից, Լեռնարոտից, Արագածավանից,
Ոսկեվազից, Ծաղկահովիտից և Օշականից:
Աշտարակից ներկայացված 12 առաջարկներից 4-ը մերժվել էր ՀՀ
Արագածոտնի մարզպետի կողմից, 2-ի դեպքում հարցի լուծման համար պահանջվել
էր լրացուցիչ նյութեր, իսկ 6-ը համաձայնեցվել մարզպետի կողմից, այդ թվում 3-ը`
սահմանված կարգի խախտումով` ուղեկցվել էին քաղաքի գլխավոր հատակագծի
փոփոխությամբ և առանց ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հետ
համաձայնեցման հետ էր ուղարկվել քաղաքապետարան (Նարեկացու թողոցի վրա
0,00768հա բնակելին` հասարակականի և 0,0413հա այլ հողատարածքը՝ ընդհանուր
օգտագործման), այդ թվում 1-ը նաև ՀՀ կառավարության 29.12.05թ թիվ 2404-Ն
որոշման դրույթների խախտումով (Տիգրան Մեծի փողոցի վրա 57քմ բնակելի
կառուցապատմանը` հասարակականի):
Ապարանից ներկայացված 2 առաջարկներն էլ ուղեկցվել էին քաղաքի գլխավոր
հատակագծի փոփոխությամբ և համաձայնեցվել մարզպետի կողմից ու հետ
ուղարկվել քաղաքապետարան սահմանված կարգի խախտումով` առանց ՀՀ
քաղաքաշինության նախարարության հետ համաձայնեցման (Գ. Նժդեհի փողոցի վրա
0,0098հա այլ հողատարածքը՝ հասարակականի և 0,002հա այլ հողատարածքը՝
ընդհանուր օգտագործման):
Քուչակից
ուղարկված
2
առաջարկներից
մեկ
առաջարկության
կապակցությամբ մարզպետը հարցի լուծման համար պահանջել էր լրացուցիչ նյութեր,
իսկ մյուսը համաձայնեցրել և հետ ուղարկվել քաղաքապետարան ՀՀ
կառավարության 29.12.05թ թիվ 2404-Ն որոշման դրույթների խախտումով՝ առանց
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հետ համաձայնեցման (0,0036հա այլ
հողատարածքը՝ ընդհանուր օգտագործման):

Սաղմոսավանից ուղարկված մեկ առաջարկությունը մարզպետարանի կողմից
մերժվել էր, նշելով որ հարցին հնարավոր կլինի անդրադառնալ համայնքի
գոտևորման նախագծի մշակումից հետո:
Ծաղկահովիտից ուղարկված մեկ առաջարկությունը ուղեկցվել էին քաղաքի
գլխավոր հատակագծի փոփոխությամբ և համաձայնեցվել մարզպետի կողմից ու հետ
ուղարկվել քաղաքապետարան սահմանված կարգի խախտումով` առանց ՀՀ
քաղաքաշինության
նախարարության
հետ
համաձայնեցման
(0,0180հա
հասարակականը՝ բնակելիի):
Լուսակնից, Երնջատափից, Լեռնարոտից, Արագածավանից, Ոսկեվազից և
Օշականից ուղարկված մեկական առաջարկությունները սահմանված կարգով
համաձայնեցվել էին ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի կողմից:
Համաձայն պլանային ստուգումների արձանագրությունների ստուգված 62
համայնքներից
61-ում
քաղաքաշինական
գործունեության
նպատակով
հողահատկացումներ չէին կատարվել, իսկ Ուջան համայնքում կատարվել էր մեկ
հողատարածքի գործարնական նշանակության փոփոխություն:
2. Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների (ՃՀԱ)
առկայությունը և դրանց համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության
29.08.02թ. թիվ 1473-Ն որոշման պահանջներին
Համաձայն մարզպետարանի կողմից մարզի 62 համայնքներում անցկացված
պլանային ստուգումների արձանագրությունների, մարզում տրամադրվել էր 37 ՃՀԱ:
ՃՀԱ-ներ են տրամադրվել Արագածավանում` 4, Կոշում, Արագածոտնում, Ուջանում`
3, Աշնակում, Հարթավանում, Դավթաշենում և Սասունիկում` 2, Վ. Սասնաշենում,
Ոսկեհատում, Թթուջուրում, Քուչակում, Ծաղկահովիտում, Իրինդում, Լեռնապարում,
Լեռնարոտում, Բազմաղբյուրում, Ն. Բազմաբերդում, Ափնագյուղում, Նորաշենում,
Հնաբերդում, Գեղաձորում, Կաքավաձորում և Ավանում` 1-ական հատ: Պլանային
ստուգումների արձանագրություններում բացակայում էին տրամադրված ՃՀԱ-ների
վերաբերյալ գնահատականները:
3.Շենքերի ու շինությունների նախագծերի մշակման փորձաքննության,
համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը սահմանելու մասին ՀՀ
կառավարության 21.12.98թ թիվ 812 որոշման կատարման ընթացքը
Մարզպետարանի կողմից մարզի 62 համայնքներում անցկացված պլանային
ստուգումների արձանագրություններում նշված էր միայն ստուգված համայնքներում
համաձայնեցված նախագծերի առկայության մասին, առանց նշելու քանակը: Ըստ
պլանային ստուգումների արձանագրությունների`
մարզում նախագծեր էին
համաձայնեցվել
հետևյալ
համայնքներում.
Արագածավանում,
Սասունիկում,
Ոսկեհատում, Հարթավանում, Վ. Սասնաշենում, Թթուջուրում, Ուջանում, Քուչակում,
Ծաղկահովիտում,
Աշնակում,
Արագածոտնում,
Իրինդում,
Լեռնապարում,
Լեռնարոտում, Կոշում, Ագարակավանում, Դավթաշենում, Բազմաղբյուրում, Ն.
Բազմաբերդում,
Ափնագյուղում,
Նորաշենում,
Հնաբերդում,
Գեղաձորում,
Կաքավաձորում
և
Ավանում:
Նախագծերի
մշակման
փորձաքննության,
համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման գործընթացների մասին պլանային
ստուգման արձանագրություններում գնահատականներ չէին տրվել:

4. Կենսագործունեության միջավայրի ծրագրվող փոփոխությունների մասին
իրազեկումը ՀՀ կառավարության 28.10.98թ. թիվ 660 որոշման պահանջների
համաձայն
Համաձայն մարզպետարանի կողմից անցկացված պլանային ստուգումների
արձանագրությունների`
ստուգվող
ժամանակահատվածում
բոլոր
ստուգված
համայնքներում կենսագործունեության միջավայրի ծրագրվող փոփոխությունների
մասին իրազեկումներ կատարվել են: Սակայն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ
ստուգվել են միայն գյուղական համայնքները, որոնցում գլխավորապես կառուցվել են
բնակելի տներ կամ օժանդակ շինություններ, իրազեկման անհրաժեշտություն չի եղել
և կենսագործունեության միջավայրի փոփոխություններ իրականում չի կատարվել,
ապա կարելի է նշել, որ իրազեկման մասին նշումները և գնահատականները
հիմնականում տրվել են ձևականորեն:
5. Շինարարության /քանդման/ թույլտվությունների առկայությունը և
համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության 02.02.02թ. թիվ 91 որոշման
պահանջներին
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանը ստուգվող ժամանակահատվածում մարզի
համայնքներից ստացել է 65 շինարարության թույլտվության պատճեն, այդ թվում
Աշտարակից` 58, Ագարակից` 4, Բյուրականից` 2, Մաստարայից` 1 հատ: Մյուս
համայնքներում տրամադրված շինարարության թույլտվությունների պատճենները չեն
ուղարկվել ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան, ինչը ՀՀ կառավարության 02.02.02թ.
թիվ 91 որոշմամբ հաստատված կարգի պահանջների խախտում է: Շինարարության
թույլտվությունների պատճենները ուղարկվել էին ՀՀ կառավարության 02.02.02թ.
թիվ 91 որոշմամբ սահմանված ժամկետներում, բացառությամբ Աշտարակի
քաղաքապետարանի, որը շինարարության թույլտվությունների պատճենները
ուղարկել էր մոտավորապես 30 օրը մեկ: Ագարակում տրված թիվ 1 և 15,
Մաստարայում տրված թիվ 1 և Բյուրականում տրված թիվ 9 և 11 շինարարության
թույլտվությունների մեջ բացակայում էին նախագծի փորձաքննության կամ
երաշխավորագրի առկայության մասին տեղեկատվությունը: Ագարակում տրված թիվ
13 շինարարության թույլտվության ձևաթուղթը չէր համապատասխանում ՀՀ
կառավարության 2002 թվականի փետրվարի 2-ի թիվ 91 որոշմամբ սահմանված
ձևին, իսկ թիվ
11 շինարարության թույլտվության մեջ բացակայում էր
շինարարության վարման մատյանի մասին տեղեկատվությունը:
Վերոնշյալը ՀՀ կառավարության 02.02.02թ. թիվ 91 որոշմամբ հաստատված
կարգի պահանջների խախտում է:
Համաձայն մարզպետարանի կողմից մարզի համայնքներում անցկացված
պլանային
ստուգումների
արձանագրությունների,
մարզի
ստուգված
62
համայնքներում տրվել է 34 շինարարության թույլտվություն, այդ թվում` Ուջանում,
Արագածավանում, Արագածոտնում և Կոշում` 3-ական, Սասունիկում` 2, Ոսկեհատում,
Հարթավանում, Վ. Սասնաշենում, Թթուջուրում, Քուչակում, Ծաղկահովիտում,
Աշնակում,
Իրինդում,
Լեռնապարում,
Լեռնարոտում,
Ագարակավանում,
Դավթաշենում, Բազմաղբյուրում, Ն. Բազմաբերդում, Ափնագյուղում, Նորաշենում,
Հնաբերդում, Գեղաձորում, Կաքավաձորում և Ավանում` 1-ական: Պլանային
ստուգումների
արձանագրություններում
բացակայում
էին
տրամադրված
շինարարության թույլտվությունների վերաբերյալ գնահատականները:

6. Շինարարության շահագործման փաստագրման ակտերի
ձևակերպումների համապատասխանությունը ՀՀ
կառավարության
08.05.03թ. թիվ 626-ն որոշման պահանջներին
ՀՀ
Արագածոտնի
մարզպետարանը
համայնքներից
ավարտված
շինարարության շահագործման փաստագրման ակտի 10 պատճեն է ստացել, բոլորն
էլ` Աշտարակից: Մնացած համայնքներից տրամադրված ավարտված շինարարության
շահագործման փաստագրման ակտերի պատճենները չեն ուղարկվել ՀՀ
Արագածոտնի մարզպետարան, ինչը սահմանված կարգի խախտում է:
Աշտարակում տրված շինարարության շահագործման փաստագրման ակտերի
մի մասի մեջ օբյեկտի հիմնական ցուցանիշները նշելու փոխարեն գրված էր.
„Համաձայն հաստատված նախագծի” (օրինակ շինարարության շահագործման
փաստագրման ակտ թիվ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26 և այլն): Թիվ 10, 11, 12, 13, 14 և
27 շինարարության շահագործման փաստագրման ակտերի մեջ գլխավոր
կապալառուի փոխարեն նշված էր կառուցապատողը, բոլոր շինարարության
շահագործման փաստագրման ակտերի մեջ բացակայում էր կատարողական
փաստաթղթերի էջերի քանակը:
Վերոհիշյալը հանդիսանում է ՀՀ կառավարության 08.05.03թ. թիվ 626-ն
որոշմամբ սահմանված կարգի խախտում:
Պլանային ստուգումների արձանագրությունների համաձայն, մարզի ստուգված
62 համայնքներում տրվել է 9 ավարտված շինարարության շահագործման
փաստագրման ակտ, ընդ որում` Ուջանում` 2, Արագածոտնում, Լեռնապարում,
Կոշում, Հարթավանում, Արագածավանում, Նորաշենում և Կաքավաձորում` մեկական
հատ: Պլանային ստուգումների արձանագրություններում բացակայում էին
տրամադրված շինարարության շահագործման փաստագրման ակտերի վերաբերյալ
գնահատականները:
7. Պլանային ստուգումների գործընթացը
Պլանային ստուգումներ անցկացնելու նպատակով ՀՀ Արագածոտնի
մարզպետը իր 2013թ. մայիսի 17-ի թիվ 43-Ա կարգադրությունով ստեղծել էր
հանձնաժողով և հաստատել ժամանակացույց:
Ստուգվող ժամանակահատվածում հանձնաժողովը մարզի 114 համայնքներից
ստուգումներ էր անցկացրել միայն 62 համայնքներում: Ստուգված համայնքներից 31ում քաղաքաշինական գործունեություն չէր իրականացվել: Պլանային ստուգումների
արդյունքում կազմվել էին արձանագրություններ ըստ առանձին
համայնքների:
Մարզպետը արձանագրությունների հիման վրա կայացրել էր ընդամենը 5 որոշում,
որոնցով արձանագրությունների մի մասը ընդունել էր ի գիտություն, իսկ մի քանի
համայնքների մասով տվել հանձնարարական` վերացնել թերությունները:
Արձանագրություններում
չկային
համապատասխան
գնահատականներ
համաձայնեցված
նախագծերի,
տրված
ՃՀԱ-ների,
շինարարության
թույլտվությունների, ինչպես նաև ավարտական ակտերի վերաբերյալ, ինչի
պատճառով հնարավոր չէր, տեսչական ստուգումների ընթացքում պլանային
ստուգումների արդյունքներով, լիարժեք գնահատական տալ մարզի համայնքների
ղեկավարների քաղաքաշինական գործունեությանը:
Հարկ է նշել, որ պլանային ստուգումներ էին անցկացվել միայն գյուղական
համայնքներում և մարզի քաղաքային համայնքները, որտեղ կենտրոնացված է
քաղաքաշինական գործունեության հիմնական ծավալները, դուրս էին մնացել
վերահսկողությունից:
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