ՈւՂԵՑՈւՅՑ
ՉԱՓԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ԱՌՑԱՆՑ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈւ
Չափագրողների առցանց գրասենյակը նախատեսված է քարտեզագրության,
գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեությամբ
զբաղվելու

որակավորման

վկայական

ստացած

անձանց

գործունեությունը

համակարգելու, հաշվառման արդյունքում ստացված տվյալները կադաստրի համակարգ
ավտոմատացված

եղանակով

մուտքագրելու

և

փաստաթղթաշրջանառությունը

էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպելու համար։ Չափագրողների առցանց գրասենյակը
թույլ

է

տալիս

քարտեզագրության,

գեոդեզիայի,

չափագրման

(հաշվառման)

և

հողաշինարարության գործունեությամբ զբաղվելու որակավորման վկայական ստացած
անձանց կողմից գործունեության ընթացքում

կազմված չափագրման փաթեթը

էլէկտրոնային եղանակով մուտքագրել համակարգ, որի արդյունքում ձևավորվում է
չափագրման

բանալի։

Ստեղծված

չափագրման

բանալին

տրամադրվում

է

պատվիրատուին, ով կադաստրի համակարգում դիմումի մուտքագրման ժամանակ նշում է
այն։
Չափագրողների առցանց գրասենյակ օգտվելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել
կայք: Այնուհետև անձնական տվյալների

https://www.e-cadastre.am/

(էլ. հասցե և

գաղտնաբառ) միջոցով մուտք գործել համակարգ՝ որպես չափագրող։ Սեղմելով
«Չափագրում» պատուհանի վրա մուտք կգործենք չափագրողների առցանց գրասենյակ։
Չափագրողների

առցանց

գրասենյակի

«Չափագրման

նյութեր»

բաժինը

նախատեսված է նախկինում մուտքագրված չափագրման փաթեթների որոնման (ըստ
ամիս ամսաթվի, չափագրման ծածկագրի կամ կարգավիճակի)

նոր փաթեթների

ավելացման, ստեղծված փաթեթների խմբագրման, հաստատման կամ հեռացման համար։
Համապատասխան որոնման տվյալները լրացնելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել
«Ցուցադրել»

տողին

մուտքագրված գույքերը։

և

ներքևի

հատվածում

կարտացոլվեր

համապատասխան

Որոնման արդյունքում ստացված չափագրման փաթեթները, որոնք հաստատված
չեն կարող ենք հաստատել, խմբագրել, հեռացնել կամ դիտել բնութագիրը, իսկ
հաստատված գործերի դեպքում կարող ենք դիտել հաշվառման (չափագրման) տվյալների
մուտքագրման տեղեկանքը, բնութագիրը, ինչպես նաև խմբագրել մուտքագրված
տվյալները՝ քանի դեռ տվյալ չափագրման ծածկագիրը պատվիրատուի կողմից չի
մուտքագրվել կադաստրի համակարգ։
«Չափագրման

ձևաթղթեր»

բաժինը

նախատեսված

է

հատակագծերի

և

սխեմաների կազմման օրինակելի ձևերի ներբեռնման համար։
Նոր չափագրման փաթեթի ստեղծման համար «Չափագրման նյութեր» հատվածում
սեղմում ենք «Ավելացնել» կոճակը, որից հետո համակարգչի էկրանին բացվում է
Չափագրման տվյալների ավելացում էջը, որը բաղկացած է 4 բաժիններից։


Ընդհանուր բնութագիր



Հողամասեր



Շենքեր



Կառուցվածքներ

Ընդհանուր բնութագիր բաժնում լրացվում են հետևյալ տվյալները.
1. Պատվիրատուի և սեփականատիրոջ անձնական տվյալները՝ անուն, ազգանուն,
հայրանուն, հեռախոսի համար և էլ. փոստի հասցե։ Եթե պատվիրատուն
հանդիսանում է սեփականատեր, ապա պետք է նշել

«Պատվիրատուն

սեփականատերն է» կոճակը, և ավտոմատացված եղանակով պատվիրատուի
տվյալները կտեղափոխվեն սեփականատիրոջ հատված։ Իրավաբանական
անձի դեպքում նշում է կատարվում համապատասխան գրառման դիմաց և
լրացվում՝ ընկերության անվանում, ՀՎՀՀ, գրանցման հասցե և հեռախոսի
համար և էլ. փոստի հասցե ։
2. Չափագրված անշարժ գույքի որոնումը իրականացվում է վկայականի համարի,
կադաստրային ծածկագրի կամ հասցեի (մարզ, համայնք, փողոց, շենք,
շինություն) միջոցով, սակայն եթե կադաստրային բազայում հնարավոր չէ
իրականացնել գույքի որոնում, կամ չափագրված անշարժ գույքը հանդիսանում
է նոր գրանցվող գույք, ապա անհրաժեշտ է նշել «Նոր գրանցվող գույք» կոճակը,
որից հետո վկայականի համարի, կադաստրային ծածկագրի կամ հասցեի
միջոցով գույքի որոնման հատվածը կապաակվանա և չափագրված գույքի
գտնվելու վայրի հետ կապված գրառունը անհրաժեշտ է կատարել «Հիմնական
միավոր

-

Չափագրման

նշումներ»

հատվածում։

Նշված

հատվածում

համապատասխան գրառում կատարվում է նաև գույքերի բաժանման կամ

միավորման դեպքում, երբ չափագրված գույքային միավորին տրամադրվում է
նոր հասցե։ Օրինակ բազմաբնակարան բնակելի շենքը ստորաբաժանված
գրանցելու դեպքում, երբ կազմվում են առանձին չափագրման փաթեթներ
յուրաքանչյուր միավորի համար, ապա անհրաժեշտ է «Հասցե» հատվածում
որոնել և ընտրել ընդհանուր գույքը, իսկ «Հիմնական միավոր - Չափագրման
նշումներ» հատվածում գրել յուրաքանչյուր միավորին տրամադրված հասցեն (1
բնակարան)։
3. Ներկայացվող փաստաթղթեր հատվածում անհրաժեշտ է ընտրել փաստաթղթի
տեսակը

և

ընտրել

համապատասխան

ֆայլը։

Փաստաթղթի

տեսակը

անհրաժեշտ է ընտրել «Հատակագծեր» բաժնից, իսկ կցվող ֆայլերը պետք է
լինեն

ստորագրված

և

հաստատված։

Փաստաթղթերի

սկանավորումը

անհրածեշտ է իրականացնել համապատասխան սարքածրագրային միջոցների
օգնությամբ, իսկ ֆայլերում արտացոլված վեղեկատվությունը պետք է լինի
դյուրընթեռնելի։

Փաստաթղթի տեսակը ընտրելուց և ֆայլը կցելուց հետո իրականացվում է
չափագրման գործիքի նշումը։

Եթե փաստաթղթի կցումը իրականացվում է առկա փաթեթի խմբագրման
ժամանակ, ապա փաստաթղթի տեսակը ընտրելուց և ֆայլը կցելուց հետո
անհրաժեշտ է սեղմել «Պահպանել» կոճակը։

Ներկայացվող բոլոր փաստաթղթերը պահպանելուց հետո

կարտացոլվեն

«Կցված ֆայլեր» գրառման տակ։

4. Գործիքի տեսակ հատվածում նշել այն սարքավորումները, որոնց միջոցով
իրականացվել է տվյալ անշարժ գույքի չափագրումը։ Ելակետային նյութերի
առկայության դեպքում ֆայլը կցել համապատասխան գործիքին։
Գործողությունները ավարտելուց հետո սեղմում ենք «Ավելացնել կոճակը և
չափագրման փաթեթը պահպանվում է պահոցում, որից հետո հնարավորություն
ունենք կատարել 2, 3 և 4 բաժինների խմբագրումը։
Հողամասեր բաժնում իրականացվում է հողամասերի բնութագրերի ավելացում
1. Նշել հողամասի կադաստրային ծածկագիրը։ Եթե չափագրված հողամասը
կադաստրային քարտեզում տեղադրելուց պարզվում է, որ այն գտնվում է մեծ
հողամասի մի հատվածում, կամ ըստ կադաստրային քարտեզի իր մեջ ներառում
է մի քանի հողակտորներ, ապա կադաստրային ծածկագիրը հատվածում

համապատասխանաբար նշել մեծ հողամասի կամ հողամասերից որևէ մեկի
ծածկագիրը։
2. Ընտրել հողամասի նպատակային նշանակությունը։
3. Հողամասի

նպատակային

նշանակությանը

համապատասխան

նշել

գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը։
4. Գրել հողամասի մակերեսը՝ հեկտարով 0,00000 ճշտությամբ։

Եթե չափագրված անշարժ գույքը բաղկացած է մի քանի հողակտորներից (օրինակ
հողամասը ծանրաբեռնված է սերվիտուտով, կամ տարբեր հատվածներ ունեն տարբեր
նշանակություններ, կամ մի հատվածը հանդիսանում է ընդ. օգտ. տարածք և այլն), ապա
«+» նշանի միջոցով բոլոր հողակտորները առանձին-առանձին ավելացնել հողամասերի
բնութագիր բաժնում և վերջում սեղմել պահպանել կոճակը։
Շենքեր բաժնում իրականացվում է շենքի տվյալների ավելացում
1. Ընտրել շենքի օգտագործման նպատակը, սակայն եթե ցուցակում չկա
համապատասխան օգտագործման նպատակը, ապա ընտրել «Այլ նպատակ
(ցանկից դուրս)» տարբերակը և կից պատուհանում գրել համապատասխան
օգտագործման նպատակը։ Եթե շենքի տարբեր տարածքներ ունեն տարբեր
գործառնական նշանակություններ, ապա այս հատվածում նշվում է այն
օգտագործման նպատակը, որի մակերեսը գերակշռում է։

2. «Տեսակ»

հատվածում

ընտրել

տվյալ

անշարժ

գույքը

գտնվում

է

բազմաբնակարան շենքի ծավալում թե ոչ։
3. Գրել շենքի հարկայնությունը։
4. Ընտրել. տվյալ անշարժ գույքը հանդիսանում է հիմնական թե օժանդակ
շինություն։
Եթե հողամասի վրա առկա են մի քանի շենքեր, ապա + նշանի միջոցով
անհրաժեշտ է բոլոր շենքերը ըստ հերթականության (համարակալումը նշել
հողամսի

հատակագծում

նշված

շինությունների

համարներին

համապատասխան) ավելացնել շենքի տվյալներ բաժնում և սեղմել պահպանել
կոճակը։

5. Իրականացնել յուրաքանչյուր շենքի մասերի ավելացում։ Գործողությունը
կատարվում է համապատասխան նշանի սեղմումով, որից հետո բացվում է
«Անշարժ գույքի միավորի շենքի մասեր» պատուհանը, որտեղ անհրաժեշտ է
լրացնել շենքի մասի նկարագիրը։ Տվյալ շենքի մասերը ներքևում գտնվող +
նշանի միջոցով առանձին-առանձին ավելացվում են և յուրաքանչյուր մասին
լրացվում է համապատասխան նկարագիր։ Անշարժ գույքի միավորի շենքի
մասեր կարող են հանդիսանալ տվյալ շենքի տարբեր հարկերում գտնվող,
տարբեր

նշանակություն

ունեցող,

տարբեր

բարձրություն,

կառուցման

տարեթիվ, կառուցման նյութ, միջհարկային ծածկի նյութ, տանիքի ծածկի նյութ
ունեցող տարածքները։

Շենքի մասի նկարագրում լրացվում է.
5.1 Նպատակային նշանակությունը
5.2 Օգտագործման նպատակը
5.3 Հարկը /վերջին հարկի դեպքում անհրաժեշտ է նշել/
5.4 Կառուցման նյութը
5.5 Միջհարկային ծածկի նյութը
5.6 Տանիքի ծածկի նյութը /կարելի է ընտրել վերջին հարկի նշման դեպքում/
5.7 Մակերեսի չափը /ինքնակամի դեպքում անհրաժեշտ է կատարել նշում/
5.8 Ներքին բարձրությունը
5.9 Կառուցման տարեթիվը /կարելի է ընտրել ըստ կադ. Գործի/
5.10 Ավարտվածության աստիճանը
5.11 Արտաքին հարդարումը /կարելի է ընտրել ըստ կողմերի/
5.12 Շենքի մասին կից բաց պատշգամբի կամ հարթակի առկայության դեպքում
անհրաժեշտ է տվյալները լրացնել «Բաց պատշգամբ կամ հարթակ»
պատուհանի համապատասխան հատվածում։

Շենքի մասի նկարագիրը լրացնելուց հետո սեղմում ենք պահպանել կոճակը և էջի
ներքևում գտնվող «Շենքի մասեր» ասյուսակի մեջ կավելանա շենքի մասի նկարագիրը։
Նույն սկզբունքով կարելի է շենքին ավելացնել բազմաթիվ մասեր, որոնք հետագայում
ենթակա են խմբագրման կամ հեռացման։

Կառուցվածքներ բաժնում իրականացվում է կառուցվածքի տվյալների ավելացում
1. Ընտրել կառուցվածքի նպատակային նշանակությունը
2. Ընտրել կառուցվածքի տեսակը
3. Կառուցման նյութ /լրացնել ըստ անհրաժեշտության/
4. Նշել կառուցման տարեթիվը /կարելի է ընտրել ըստ կադ. գործի/
5. Գրել մակերեսի չափը /ինքնակամի դեպքում անհրաժեշտ է կատարել նշում/
6. Նշել բարձրությունը /լրացվում է միայն պարիսպի դեպքում/
7. Պարիսպի երկարություն (գծամետր) /լրացնել ըստ անհրաժեշտության/

Կառուցվածքի

տվյալների

ավելացումից

հետո

անհրաժեշտ

է

սեղմել

«Պահպանել» կոճակի վրա և մուտքագրված տվյալները կպահպանվեն կազմված
փաթեթում։
Տվյալների

մուտքագրումը

ավարտելուց

հետո

սեղմելով

«Չափագրում»,

այնուհետև «Ցուցադրել» հրահանգի վրա մեր էկրանին կարտացոլվի մուտքագրված
չափագրման փաթեթը։

Կազմված չափագրման փաթեթի Հաստատումից հետո էլեկտրոնային հասցեի
միջոցով պատվիրատուն կստանա ծանուցում, որում կցված կլինի Հաշվառման
(չափագրման) տվյալների մուտքագրման տեղեկանքը։ Հաստատումից հետո չափագրման
փաթեթը էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման հարթակում կունենա հետևյալ
տեսքը.

Ստեղծված փաթեթի շինությունների բնութագրի տեսքը.

Հաշվառման (չափագրման) տվյալների մուտքագրման տեղեկանքը տեսքը.

___
___
_

