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2.2.6. Քաղաքաշինությունն ու ճարտարապետությունը 
 
Քաղաքաշինությունն ու ճարտարապետությունը Քաղաքաշինությունն ու 
ճարտարապետությունը 33 Քաղաքաշինության բնագավառի զարգացումը 
պահանջում է քաղաքաշինական  խնդիրների համալիր լուծում:  
Այդ առումով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից՝  
• կբարելավվի քաղաքաշինության ոլորտում գործարար միջավայրը՝ 
կառուցապատման թույլտվությունների ստացման ընթացակարգերի 
օպտիմալացման և էլեկտրոնային համակարգերի ներդրման միջոցով.  
• կմշակվեն հանրապետության բնակավայրերի (առաջնահերթության 
կարգով` քաղաքային համայնքների, քաղաքաշինական գործունեության 
հատուկ կարգավորման տարածքների ու զբոսաշրջային կենտրոնների) 
քաղաքաշինական բնութագրերի բարելավմանը, ազգային 
ճարտարապետության հոգևոր ու մշակութային ավանդույթների 
պահպանմանն ու վերարտադրությանն ուղղված զարգացման ծրագրեր.  
• կիրականացվի մայրաքաղաքի և, հատկապե՛ս, նրա կենտրոնի 
կառուցապատման օրենսդրական կանոնակարգումը` ձևավորված 
ճարտարապետական դիմագծի միասնականությունը, կենսամիջավայրի 
գեղագիտական հատկանիշների կատարելագործումն ապահովելու 
նպատակով.  
• կմշակվեն պետություն-մասնավոր հատված համագործակցությամբ` 
ճարտարապետական համալիրների և առանձին կառույցների 
իրականացմանն ուղղված ներդրումային նախաձեռնություններ, դրանց 
կառուցապատման հայեցակարգեր և նախագծեր.  
• կմշակվեն և կիրականացվեն տարածական պլանավորման փաստաթղթերի  
լիարժեք բազայի ձևավորմանն ուղղված քաղաքաշինական ծրագրեր՝ երկրի  
տարաբնակեցման համակարգի հավասարակշռման, տարածաշրջանային 
զարգացման անհամամասնությունների հաղթահարման, բնակավայրերի 
կայուն զարգացման, քաղաքաշինական համակարգերի անվտանգության, 
հուսալիության ու կայունության ապահովման նպատակով.  
• կմշակվեն նոր կառուցվող և վերակառուցվող շենքերի ու շինությունների  
էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության բարձրացման 
միջոցառումներ.  
• կմշակվի բազմաբնակարան շենքերի անձնագրավորման միջոցառումների  
ծրագիր, որի իրականացման արդյունքում կստեղծվի հիմնական 
տեղեկատվական ու կոնստրուկտիվ բնութագրերի վերաբերյալ 
հավաքագրված տվյալների միասնական 34 համակարգչային բազա, ինչը 



թույլ կտա համապատասխան վերլուծությունների  արդյունքում խմբավորել 
առկա խնդիրներն ըստ առաջնահերթության և մշակել շենքերի ու 
շինությունների պահպանմանը, վերակառուցմանը և անվտանգ 
շահագործմանը  նպատակաուղղված՝ հիմնավորված ծրագրային 
առաջարկներ.  
• կկարգավորվեն բազմաբնակարան բնակարանային ֆոնդի կառավարման, 
պահպանման ու շահագործման բնագավառում առկա խնդիրները և 
կիրականացվեն  ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները, կբ 
արելավվի կոմունալ ծառայությունների որակը.  
• կմշակվեն քաղաքաշինության բնագավառում ժամանակակից և 
միջազգայնորեն ընդունված չափորոշիչներին համահունչ տեխնիկական 
նորմատիվ, ինչպես նաև շինարարության գնագոյացման փաստաթղթերը.  
• կխստացվի պայքարն ապօրինի շինարարության դեմ.  
• կմշակվի և կներդրվի ոլորտում գործող լիցենզավորված ընկերությունների 
կողմից իրականացվող շինարարության վերաբերյալ 
հաշվետվողականության, ինչպես նաև պետական մարմինների միջև 
տեղեկատվության փոխանակման գործուն համակարգ.  
• կավարտվի Շիրակի, Լոռու և Արագածոտնի մարզերում 2008 թվականին 
մեկնարկած` բնակարանային ապահովման պետական աջակցության 
ծրագիրը.  
• կիրականացվեն ուսումնասիրություններ հուղարկավորությունների 
կազմակերպման և գերեզմանատների շահագործման հետ կապված 
հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ սահմանված 
պահանջների կատարման վերաբերյալ և արդյունքների հիման վրա 
կմշակվեն դրանց կարգավորման վերաբերյալ առաջարկությունները.  
• կապահովվի միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և մասնավոր 
հատվածի ընկերությունների հետ համագործակցության շրջանակներում 
մշակված` թափոնների տեղադրման ժամանակակից աղբավայրերի 
ստեղծման ծրագրերի իրականացմանը մասնակցությունը:  
 


