
Ձև N 2‐1 

 
 

Կառուցապատող՝ _______________________________________________-ից 
                                                                                                                       (իրավաբանական անձի անվանումը,  

_________________________________________________________________ 
                                                                                                            ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը,  

          _________________________________________________________________ 
                                                                                                                              հեռախոսահամարը,էլեկտրոնային հասցեն) 

  

Դ Ի Մ ՈՒ Մ 
  

Խնդրում եմ համաձայնեցնել նախագծային փաստաթղթերը և տալ շինարարության թույլտվություն  

(կամ երկարաձգել «____» _____ 20____ թ. N ___________________________ շինարարության թույլտվությամբ սահմանված ժամկետը)  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(նոր կառուցում, վերակառուցում, վերականգնում, ուժեղացում, օբյեկտի անվանումը, հակիրճ բնորոշումը, 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
հզորությունը (բնակելի շենքերի համար՝ բնակարանների քանակը և տիպերը, հասարակական նշանակության շենքերի համար՝  

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

տարողունակությունը,թողունակությունը, արտադրական նշանակության օբյեկտների համար՝ արտադրության տարեկան թողունակությունը) 
  

                                                                              -շահագործման թույլտվության ստացման ժամկետը՝ 

 ավարտական ակտի տրամադրումից ____________________ամիս. 

 ավարտական ակտի տրամադրման օրը: 
                                        

աշխատանքների կատարման համար____________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________________հողամասի վրա, 

                                         (մարզը, համայնքը, փողոցը, շենքը, հողամասի գտնվելու վայրը, ծածկագիրը) 
  

Հայտնում եմ՝ 
  

1. Օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերը՝ 
  

1) մշակվել են  _________________________________________________________________________________________________________ 
(նախագծային աշխատանքների կապալառուի անվանումը, լիցենզիայի համարը) 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________կողմից. 
  

2) ստացել  են  «___»  ____  20____  թ.  N_________________ փորձագիտական  դրական  եզրակացությունը  (կամ  ՀՀ  օրենսդրությամբ 

սահմանված դեպքերում՝ առկա է նախագծային աշխատանքների կապալառուի գրավոր երաշխավորագիրը) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ կողմից: 
(նշել փորձաքննության մարմնի (մարմինների) անվանումը (անվանումները)կամ երաշխավորագիր ներկայացնող կապալառուի անվանումը, լիցենզիայի համարը) 
 

2. Օբյեկտի հիմնական ցուցանիշներն են՝ _____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (բարձրությունը, պարագծային չափերը, կառուցապատման մակերեսը, ընդհանուր և օգտակար մակերեսները,  

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

շինարարական ծավալը, հզորությունը (բնակելի շենքերի համար՝ բնակարանների քանակը և տիպերը, 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

հասարակական նշանակության շենքերի համար՝ տարողունակությունը,թողունակությունը, 
________________________________________________________________________________________________________________________________________: 

արտադրական նշանակության օբյեկտների համար՝ արտադրության տարեկան թողունակությունը) և այլն) 
  

3. (լրացվում է ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 118‐րդ  կետով  սահմանված  դեպքերում) Խնդրում եմ սույն դիմումին 
համապատասխան տրված շինարարության թույլտվությունը համարել նաև քանդման թույլտվություն, քանի որ կառուցապատվող 
օբյեկտի շինարարական աշխատանքներն անհնար է իրականացնել առանց հողամասի գլխավոր հատակագծի վրա 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

                    (նշվում են ամբողջությամբ կամ մասնակի քանդման ենթակա օբյեկտները, 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
դրանց հիմնական ցուցանիշները, ընդհանուր մակերեսը, հարկայնությունը, շինանյութերը և այլն) 

 

________________________________________________________________________________________________համարների տակ նշված 
  

շենքի (շենքերի) և (կամ) շինության (շինությունների) _________________________________________________________ քանդման: 
  

 

 



 

4. Պարտավորվում եմ` 
  

1) շինարարական աշխատանքներն իրականացնել շինարարության թույլտվությամբ սահմանված ժամկետում__________________. 
                                                                                                                                                                    (նշել շինարարության տևողության նորմերով հաշվարկված ժամանակահատվածը) 

 

 2) ապահովել շահագործման թույլտվության ստացման համար անհրաժեշտ վիճակը՝ 

 ավարտական ակտի տրամադրումից ____________________ամսվա ընթացքում. 
  

 ավարտական ակտի տրամադրման օրը: 
 
3) գործող կարգին համապատասխան և սույն դիմումում նշված տեղեկությունների հետ կապված բոլոր փոփոխությունների 
 
մասին հայտնել _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: 

(նշել ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 133-րդ կետով սահմանված մարմինները) 
  

 
5. Ներկայացնում եմ՝ 
  

1) օբյեկտի նախագծային (սույն դիմումի 3‐րդ կետով նշված դեպքում՝ ներառյալ քանդման) փաստաթղթերը 
 
 _____________________________________________________________________________________ թերթ, __________________________ օրինակից  
                                                  (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում՝ նաև նախահաշվային փաստաթղթերը) 
 

2) փորձաքննության դրական եզրակացությունը (եզրակացությունները) ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                  (փորձաքննության եզրակացությունը (եզրակացությունների փաթեթը)` 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ թերթ, 
ներառյալ շահագրգիռ մարմինների համաձայնեցումները և (կամ) մասնագիտական եզրակացությունները) 

  

կամ նախագծային աշխատանքները թողարկող պատասխանատու կապալառուի երաշխավորության պայմանագիրը 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . 
 

3) անշարժ  գույքի  նկատմամբ  սեփականության  կամ  օգտագործողի՝  անշարժ  գույքը  փոփոխելու  իրավունքը  հաստատող 

փաստաթղթի պատճենը _____________________________________________________________________________________________________________________. 

  

4) «____»  _______  20____  թ.  N_____________________________________ առաջադրանքի  (նախագծման  թույլտվության) պատճենը. 

(ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 37-րդ և 38-րդ կետերով սահմանված` առաջադրանք չպահանջող դեպքերում նեկայացվում են ելակետային 
նյութերն ու տեխնիկական պայմանները կամ նշում է կատարվում ինժեներական ենթակառուցվածքի նոր ծառայությունների մատուցման կամ ծառայությունների մատուցման փոփոխության 
անհրաժեշտության բացակայության մասին). 
  

5) շինարարության  (սույն  դիմումի  3‐րդ  կետով  նշված  դեպքում`  նաև  քանդման)  թույլտվության  տեղական  տուրքի  մուծման 
անդորրագիրը: 
  

Կրկին ներկայացվող դիմումին կցվում են՝ ստացված դիտողություններին համապատասխան լրամշակված նախագծային 

փաստաթղթերը (ներառյալ լրակազմն ամբողջացնող փաստաթղթերը) __________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

 
 
 
 
 
 

                                                                                  Կառուցապատող՝  _____________________________________________________________________________ 
(պաշտոնը, ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«_____» ________________ 201__ թ. 
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