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Կառٳցապատման նպատակով թٳյլտվٳթյٳնների և այլ փաստաթղթերի 
տրամադրման ընթացակարգերը, ժամկետները և դրանց հետ փոխկապակցված 
գործառٳյթներն ٳնեն որոշակի տարբերٳթյٳն՝ կախված կառٳցվող օբյեկտի 
ռիսկայնٳթյան աստիճանից:
Շինարարٳթյան օբյեկտները, ելնելով դրանց ծավալից, նշանակٳթյٳնից, 
կարևորٳթյٳնից ٳ բարդٳթյٳնից, ինչպես նաև մարդկանց և շրջակա միջավայրի 
անվտանգٳթյٳնից, ըստ ռիսկայնٳթյան աստիճանի դասակարգվٳմ են հետևյալ 
կատեգորիաների:

I կատեգորիա                                                                                           
     ցածր ռիսկայնٳթյան աստիճանի օբյեկտներ

(շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չպահանջող)

Ցածր ռիսկայնٳթյան աստիճանի օբյեկտների թվին են դասվٳմ շենքերի և շինٳթյٳնների 

ընթացիկ նորոգման, ներքին հարդարման, տարածքների բարեկարգման և այլ փոքրածավալ 

շինարարական աշխատանքները, որոնք կարող են իրականացվել կառٳցապատողի կողմից` 

առանց նախագծման և շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳնների:

II կատեգորիա                                                                                         
միջին ռիսկայնٳթյան աստիճանի օբյեկտներ

Միջին ռիսկայնٳթյան աստիճանի օբյեկտների թվին են դասվٳմ այն փոքրածավալ 

շինարարական օբյեկտները, որոնց նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննٳթյٳնը 

փոխարինվٳմ է նախագծող կազմակերպٳթյան երաշխավորագրով, իսկ շինարարٳթյան 

որակի տեխնիկական հսկողٳթյٳնը` շինարարական կազմակերպٳթյան երաշխավո-

րագրով:

III կատեգորիա                                                                                        
միջինից բարձր ռիսկայնٳթյան աստիճանի օբյեկտներ

Միջինից բարձր ռիսկայնٳթյան աստիճանի օբյեկտների թվին են դասվٳմ II և IV կա-

տեգորիաների ռիսկայնٳթյան օբյեկտների միջակայքٳմ բնٳթագրող ցٳցանիշներ 

-նեցող օբյեկտները, որոնց նախագծային փաստաթղթերը ենթակա են պարզ փորٳ

ձաքննٳթյան:

IV կատեգորիա                                                                                         
բարձր ռիսկայնٳթյան աստիճանի օբյեկտներ

Բարձր ռիսկայնٳթյան աստիճանի օբյեկտների թվին են դասվٳմ հատٳկ և կարևորա-

գٳյն նշանակٳթյٳն ٳնեցող շինարարական օբյեկտները, որոնց նախագծային փաս-

տաթղթերը ենթակա են պետական համալիր փորձաքննٳթյան` ներառյալ օրենքով 

սահմանված պետական լիազորված մարմինների փորձաքննٳթյٳնները կամ մասնագի-

տական եզրակացٳթյٳնները: 

V կատեգորիա
բարձրագٳյն ռիսկայնٳթյան աստիճանի օբյեկտներ

Բարձրագٳյն ռիսկայնٳթյան աստիճանի օբյեկտների թվին են դասվٳմ հատկապես 

վտանգավոր և (կամ) տեխնիկապես բարդ, ինչպես նաև երկٳ և ավելի պետٳթյٳնների 

շահերին առնչվող քաղաքաշինական (այդ թվٳմ` սեյսմիկ պաշտպանٳթյան բնագավառի 

հատٳկ նշանակٳթյան) օբյեկտները, որոնց նախագծային փաստաթղթերը ենթակա են 

հատٳկ համալիր փորձաքննٳթյան և որոնց կառٳցապատման թٳյլտվٳթյٳնների 

տրամադրման պայմանները և ժամկետները յٳրաքանչյٳր առանձին դեպքի համար 

սահմանվٳմ են ՀՀ կառավարٳթյան որոշմամբ:
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Յٳրաքանչյٳր ռիսկայնٳթյան աստիճանի օբյեկտների ٳ դրանց բնٳթագրի 

մասին ամբողջական տեղեկٳթյٳն կարելի է ստանալ՝ նշված «QR» կոդերը 

ներբեռնելով կամ Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական` www.yerevan.am 

կայքի  «ՄԵԿ ՊԱՏؤՀԱՆ» և «Doing  Business» բաժիններٳմ տեղադրված 

համապատասխան ցանկից:

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ 

ԴԱՍԱԿԱՐԳؤՄԸ

https://www.yerevan.am/am/category-i-low-risk-level-objects/
https://www.yerevan.am/am/ii-category-medium-risk-level-objects/
https://www.yerevan.am/am/category-iv-high-risk-level
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ՀՀ օրենսդրٳթյամբ թٳյլատրվող որոշակի շինարարական աշխատանք  
իրականացնելٳ համար անհրաժեշտ  նախագծման թٳյլտվٳթյٳն (ճար-
տարապետահատակագծային առաջադրանք) ստանալٳ համար կառٳցա-
պատողը պետք է ٳնենա  պետական գրանցٳմ ստացած  հողատարածք կամ 
այլ անշարժ գٳյք:

Հայտատٳի պահանջով և ինժեներական ենթակառٳցվածքի փոփոխٳթյան 
անհրաժեշտٳթյամբ պայմանավորված՝ նախագծման թٳյլտվٳթյան հետ 
միաժամանակ   Երևանի քաղաքապետարանը կառٳցապատողին անվճար 
տրամադրٳմ է նաև  մատակարար կազմակերպٳթյٳնների կողմից տրված 
համապատասխան տեխնիկական պայմանները:

Նախագծման թٳյլտվٳթյٳնը (ճարտարապետահատակագծային առա-
ջադրանքը), շինարարական օբյեկտի ռիսկայնٳթյան աստիճանից կախված, 
 ցապատողըٳմ կառٳթյան ժամկետ, որի ընթացքٳնի 1-2 տարվա գործողٳ
պետք է պատվիրի ճարտարապետաշինարարական նախագիծ ٳ դիմի Երևա-
նի քաղաքապետարան՝ այդ նախագծի համաձայնեցման և համապատասխան 
շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն ստանալٳ համար:

Շինարարական օբյեկտի ռիսկայնٳթյան աստիճանից ٳ բարդٳթյٳնից 
կախված՝  ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերի 
փորձաքննٳթյٳնները լինٳմ են տարբեր (մասնավորապես՝ նախագծողի 
Երաշխավորագիր, Պարզ, Պետական համալիր և Հատٳկ համալիր փոր-
ձաքննٳթյٳններ): 

Ճարտարապետաշինարարական նախագծի համաձայնեցٳմն ٳ շինարա-
րٳթյան թٳյլտվٳթյան տրամադրٳմը կատարվٳմ է միաժամանակ՝ կա-
ռٳցապատողի կողմից ներկայացված մեկ դիմٳմի հիման վրա:

Կախված նախատեսվող քաղաքաշինական գործընթացի առանձնահատ-
կٳթյٳնից կամ անշարժ գٳյքի սեփականատիրոջ հայեցողٳթյٳնից, մինչև շի-
նարարٳթյٳնը սկսելը կարող է տրամադրվել առանձին Քանդման թٳյլտվٳ-
թյٳն, որի տրամադրման, գործողٳթյան ժամկետների ٳ այլ պահանջների 
վրա նٳյնպես տարածվٳմ են շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳնների համար 
սահմանված բոլոր պահանջները:

Ցանկացած շինարարٳթյան կամ քանդման թٳյլտվٳթյٳն ٳնի ժամկետ, որը 
ներառٳմ է շինարարական բոլոր աշխատանքների իրականացման և 
ավարտական ակտի (շահագործման թٳյլտվٳթյան) ձևակերպման համար 
անհրաժեշտ գործընթացի կազմակերպման ժամկետները:

Շինարարٳթյան կամ Քանդման թٳյլտվٳթյամբ նախատեսված ժամկետٳմ 
շինարարական աշխատանքները չավարտելն առաջացնٳմ է օրենքով 
սահմանված պատասխանատվٳթյٳն, այդ թվٳմ Վարչական իրավախախ-
տٳմների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքով նախատեսված վարչական տٳգանք:

Շինարարٳթյան կամ Քանդման թٳյլտվٳթյամբ նախատեսված ժամկետի 
կեսը լրանալٳ դեպքٳմ շինարարական աշխատանքները չսկսելը  հիմք է 
տրված թٳյլտվٳթյٳնը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ٳժը կորցրած 
ճանաչելٳ համար, իսկ այն վերսկսելٳ վերաբերյալ դիմٳմ ներկայացնելٳ 
դեպքٳմ  սահմանված ընթացակարգով կառٳցապատողին կտրամադրվի նոր 
թٳյլտվٳթյٳն:

Շինարարական կամ քանդման աշխատանքը սկսելٳց առնվազն 3 օր առաջ  
կառٳցապատողը պետք է սահմանված ձևաթղթով Երևանի քաղաքապե-
տարան  ներկայացնի համապատասխան տեղեկատվٳթյٳն, իսկ դրա 
չներկայացնելը հանդիսանٳմ է հիմք տրված թٳյլտվٳթյան գործողٳթյٳնը 
ժամանակավորապես կասեցնելٳ համար:

Ա Ն Հ Ր Ա Ժ Ե Շ Տ   Է   Ի Մ Ա Ն Ա Լ
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Շինարարٳթյան կամ Քանդման թٳյլտվٳթյամբ նախատեսված ողջ ժամ-
կետٳմ կառٳցապատողը պետք է ապահովի շինարարական հրապարակի 
պատշաճ կազմակերպٳմը և կառٳցապատվող օբյեկտին վերաբերող 
անհրաժեշտ տեղեկٳթյٳնների իրազեկٳմը՝ ցٳցատախտակի միջոցով: Այս 
պահանջները չպահպանելٳ դեպքٳմ կառٳցապատողները ենթարկվٳմ են 
պատասխանատվٳթյան՝ Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ ՀՀ 
օրենսգրքով նախատեսված կարգով:

Եթե նախագծման թٳյլտվٳթյٳնը կամ շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳնը 
ստանալٳց հետո կառٳցապատողն իր հողամասի կամ շինٳթյան /այդ թվٳմ՝ 
անավարտ կառٳյցի/ նկատմամբ իրավٳնքները փոխանցٳմ կամ օտարٳմ է 
այլ անձի, ապա քաղաքաշինական թٳյլտվٳթյٳններով սահմանված բոլոր 
իրավٳնքների ٳ պատասխանատվٳթյٳնների կրողը դառնٳմ է նոր սեփա-
կանատերը /կամ օգտագործողը/:

Քաղաքաշինական գործٳնեٳթյան հետ կապված վեճերը լٳծվٳմ են դատա-
կան կարգով:

Ճարտարապետաշինարարական նախագծով նախատեսված բոլոր աշխա-
տանքների ավարտից հետո կառٳցապատողը պետք է ձևավորի ավարտված 
շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդٳնող հանձնաժողով (որٳմ 
պետք է ներգրավել նաև Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացٳցչին) ٳ 
ավարտված օբյեկտն ընդٳնի շահագործման:

Ընդٳնող հանձնաժողովի աշխատանքներն ավարտելٳց հետո կառٳցապա-
տողը դիմٳմ է ներկայացնٳմ Երևանի քաղաքապետարան, որի հիման վրա 
ձևակերպվٳմ է միաժամանակ տրամադրվող Ավարտական ակտ և Շահա-
գործման թٳյլտվٳթյٳն: 
Նշված փաստաթٳղթը ստանալٳց հետո անհրաժեշտ է դիմել ՀՀ ԿԱ անշարժ 
գٳյքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային գրասենյակ՝ անշարժ 
գٳյքի համապատասխան պետական գրանցٳմ կատարելٳ համար:

Կառٳցապատողի հայեցողٳթյան և շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյամբ սահ-
մանված հատٳկ պայմանի առկայٳթյան դեպքٳմ բազմաբնակարան կամ 
ստորաբաժանված շենքերի համար կարող են Ավարտական ակտը և Շահա-
գործման թٳյլտվٳթյٳնը ձևակերպվել առանձին-առանձին: 
Այս իրավٳնքը հնարավորٳթյٳն կընձեռի կառٳցապատողին նախ՝ Ավար-
տական ակտի հիմքով ապահովել շենքի նկատմամբ իրավٳնքի պետական 
գրանցٳմն ٳ կատարել տարածքների օտարման գործարքներ: Դրան զٳգա-
հեռ՝ շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳնٳմ նշված լրացٳցիչ ժամկետٳմ իրա-
կանացնել շենքի ինժեներական գծերի մոնտաժման, տեխնոլոգիական սար-
քավորٳմների տեղադրման ٳ ընդհանٳր օգտագործման տարածքների հար-
դարման բոլոր աշխատանքները, որոնց ավարտից հետո Երևանի քաղա-
քապետարանը կձևակերպի նաև համապատասխան Շահագործման 
թٳյլտվٳթյٳնը:

Ցանկացած քաղաքաշինական փաստաթղթի տրամադրման համար 
պահանջվող դիմٳմը և կից փաստաթղթերը Երևանի քաղաքապետարանի 
«ՄԵԿ ՊԱՏؤՀԱՆ»  գրասենյակ մٳտքագրվելٳց հետո  համապատասխան 
թٳյլտվٳթյٳնը կամ այլ փաստաթٳղթը  կտրամադրվի դիմٳմատٳին այդ 
գործընթացի համար սահմանված ժամկետներٳմ, որոնք հաշվարկվٳմ են 
օրացٳցային օրերով՝ հայտի մٳտքագրման օրվանից սկսած:

Ցանկացած քաղաքաշինական փաստաթղթի տրամադրٳմը կամ ձևակեր-
պٳմը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ենթակա է մերժման, եթե դի-
մٳմատٳն լիարժեք չի ներկայացրել ՀՀ օրենսդրٳթյան համապատասխան 
թٳյլտվٳթյան տրամադրման կամ ձևակերպման համար պահանջվող բոլոր  
փաստաթղթերը:

Շինարարٳթյան կամ Քանդման թٳյլտվٳթյան տրամադրման, Ավարտական 
ակտի և Շահագործման թٳյլտվٳթյան ձևակերպման համար ՀՀ 
օրենսդրٳթյամբ նախատեսվٳմ է որոշակի տեղական տٳրքերի ٳ վճարների 
գանձٳմ: Դրանց դրٳյքաչափերը սահմանվٳմ են Երևան քաղաքի 
ավագանٳ համապատասխան որոշٳմներով, որոնք կառٳցապատողները 
պետք է վճարեն Երևան համայնքի բյٳջե, իսկ այդ վճարٳմները հավաստող 
անդորրագրերը կցեն Երևանի քաղաքապետարանի «ՄԵԿ ՊԱՏؤՀԱՆ» 
գրասենյակ մٳտքագրվող համապատասխան դիմٳմներին:

Ա Ն Հ Ր Ա Ժ Ե Շ Տ   Է   Ի Մ Ա Ն Ա Լ
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    Կառٳցապատման համար անհրաժեշտ թٳյլտվٳթյٳնների և այլ փաստաթղթերի 

ստացման հայտերը կամ դիմٳմները կարող են ներկայացվել Երևանի քաղա-

քապետարանի աշխատակազմի ցանկացած «ՄԵԿ ՊԱՏؤՀԱՆ» գրասենյակ, որոնք 

տեղակայված են Երևանի քաղաքապետարանի թվով երկٳ և բոլոր վարչական 

շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի մասնաշենքերٳմ:

     Երևան քաղաքի վարչական տարածքների որոշ գոտիներٳմ  ձեղնահարկով երեք 

հարկանի անհատական բնակելի տների կառٳցման կամ վերակառٳցման և դրանց 

օժանդակ կառٳյցների իրականացման հետ կապված քաղաքաշինական փաս-

տաթղթերի տրամադրٳմը (բացառٳթյամբ ավարտական ակտի և շահագործման 

թٳյլտվٳթյան)  Երևան քաղաքի ավագան07.05.2010 ٳթ. N 107-Ն որոշմամբ 

պատվիրակվել է վարչական շրջանների ղեկավարներին:

Այդպիսի աշխատանքներ իրականացնելٳ համար անհրաժեշտ թٳյլտվٳթյٳն 

ստանալٳ համար  առաջարկվٳմ է համապատասխան հայտերը կամ դիմٳմները 

ներկայացնել անմիջապես այդ  վարչական շրջանի աշխատակազմի  «ՄԵԿ 

ՊԱՏؤՀԱՆ» գրասենյակ, որով դիմٳմատٳն կնպաստի ակնկալվող 

թٳյլտվٳթյٳնն ավելի արագ ստանալٳ գործընթացին:

    Նախագծման կամ Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳնները և Ավարտական ակտերը 

(Շահագործման թٳյլտվٳթյٳնները) էլեկտրոնային եղանակով ստանալٳ համար 

կառٳցապատողը (հայտատٳն) պետք է էլեկտրոնային հայտը կամ  դիմٳմը մٳտքա-

գրի Երևանի քաղաքապետարան՝«www.e -permits.am» շինարարٳթյան 

թٳյլտվٳթյٳնների ստացման առցանց համակարգի միջոցով, որի արդյٳնքٳմ 

Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կտրամադրվի համապատասխան 

փաստաթղթի՝ էլեկտրոնային ստորագրٳթյամբ վավերացված տարբերակը:

Մٳտք գործել «www.e-permits.am» համակարգ

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   

Քաղաքաշինական այն գոտիները, որոնց տարածքٳմ շինարարٳթյան 

թٳյլտվٳթյٳնները տրվٳմ են վարչական շրջանների ղեկավարների 

կողմից, ըստ Երևան քաղաքի վարչական շրջանների, կարելի է  

ծանոթանալ  Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական` 

www.yerevan.am  կայքի  «ՄԵԿ ՊԱՏؤՀԱՆ»  բաժնٳմ:

https://www.yerevan.am/am/urban-development-zones-of-yerevan-administrative-districts/
http://e-permits.am/
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ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ  
(ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹؤՅԼՏՎؤՅԱՆ) 
ձևակերպման ընթացակարգ (փٳլ)

Գործընթացը կարգավորվٳմ է

ՀՀ կառավարٳթյան 19.03.2015թ. N596-Ն որոշման

 Հավելված N1-ով հաստատված կարգի 138-172 կետերով

փաստաթٳղթ է, որը հավաստٳմ է շենքերի, շինٳթյٳնների (այդ թվٳմ՝ դրանց 

վերակառٳցման, վերականգնման, ٳժեղացման, արդիականացման, 

ընդլայնման), ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով 

նախատեսված շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն պահանջող բոլոր շինարարական 

աշխատանքների իրականացման ավարտը:

փաստաթٳղթ է, որը հավաստٳմ է ավարտված շինարարական օբյեկտի 

գործառնական նշանակٳթյամբ շահագործման իրավٳնքը.

Տվյալ գործընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ է իմանալ

Կառٳցված շինٳթյան (այդ թվٳմ՝ վերակառٳցված, վերականգնված, ٳժեղացված, 

արդիականացված, ընդլայնված) շինարարական աշխատանքների իրականացման 

ավարտը և, ըստ գործառնական նշանակٳթյան, շահագործման ընդٳնٳմը 

փաստագրվٳմ են մեկ վարչական ակտով, միաժամանակ տրամադրվող 

Ավարտական ակտով և Շահագործման թٳյլտվٳթյամբ (այսٳհետ՝ 

Ավարտական ակտ): Ավարտական ակտը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից 

կարող է ձևակերպվել հաստատված նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված 

շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն պահանջող բոլոր շինարարական-մոնտաժային 

աշխատանքներն իրականացվելٳց և սահմանված պահանջներին համապա-

տասխան ավարտված շինարարական օբյեկտը կառٳցապատողի կողմից 

ընդٳնվելٳց հետո: Ընդ որٳմ.

  Կառٳցապատողի ցանկٳթյամբ շինարարական համալիրի կազմٳմ 

ընդգրկված առանձին շենքերի և շինٳթյٳնների համար կարող է ձևակերպվել 

առանձին Ավարտական ակտ՝ ըստ դրանց շինարարٳթյան ավարտի, եթե, 

դրանք որպես համալիրի կազմٳմ ընդգրկված օբյեկտներն, ٳնեն առանձին 

հաստատված Նախագծային փաստաթղթեր:

   Ավարտական ակտը, որպես առանձին փաստաթٳղթ, կարող է ձևակերպվել 

միայն բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերի դեպքٳմ, եթե այդ 

շինարարական օբյեկտի համար, կառٳցապատողի հայեցողٳթյամբ, 

անհրաժեշտ է ապահովել անշարժ գٳյքի կամ դրա ստորաբաժանված 

գٳյքային միավորների (բնակարան կամ ոչ բնակելի տարածք) նկատմամբ 

իրավٳնքների համապատասխան պետական գրանցٳմ:

Այսպիսի դեպքերٳմ, պետք է Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳնٳմ 

առանձնացված լինեն Ավարտական ակտի և Շահագործման թٳյլտվٳթյան 

ձևակերպման ժամկետները և ըստ այդ ժամկետների դրանք տամադրվեն 

առանձին գործընթացների կազմակերպմամբ (նախ՝ Ավարտական ակտը, իսկ 

այնٳհետև՝ Շահագործման թٳյլտվٳթյٳնը), որոնց առանձնահատ-

կٳթյٳնները նկարագրված են սٳյն ٳղեցٳյցի առանձին ենթաբաժնٳմ:

Ավարտական ակտը 

Շահագործման թٳյլտվٳթյٳնը 
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ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ  

(ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹؤՅԼՏՎؤՅԱՆ) 

ձևակերպման ընթացակարգ (փٳլ)

Անհրաժեշտ է Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ պատٳհան» գրասենյակ 

մٳտքագրել Ընդٳնող հանձնաժողովի կազմٳմ Երևանի քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի ներկայացٳցչին ընդգրկելٳ համապատասխան դիմٳմ:

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ  (ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹؤՅԼՏՎؤԱՆ) 

ձևակերպման ընթացակարգ՝ ըստ քայլերի

ՔԱՅԼ I. Ընդٳնող հանձնաժողովի անդամների ներգրավٳմ 

մٳձևավոր ٳ

Ներբեռնել դիմٳմի ձևաթٳղթը և 

լրացված դիմٳմի օրինակելի ձևը   

Հ Ի Շ Ե Ց ؤ Մ  Հ Ի Շ Ե Ց ؤ Մ  

Կառٳցապատողը (դիմٳմատٳն) իր հայեցողٳթյամբ կարող է դիմٳմը ներկայաց-

նել նաև էլեկտրոնային եղանակով՝ «www.e-permits.am» շինարարٳթյան 

թٳյլտվٳթյٳնների ստացման առցանց համակարգով:

Ֆիզիկական անձի պարագայٳմ՝ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը 

(իրավաբանական անձի դեպքٳմ՝ պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականի 

պատճենը), իսկ կառٳցապատողի փոխարեն որպես օրինական ներկայացٳցիչ 

հանդես գալٳ պարագայٳմ՝ նաև համապատասխան լիազորագրի 

կրկնօրինակը:

Եթե կառٳցված օբյեկտին անհրաժեշտ է տրամադրել նաև փոստային առաքման 

նոր հասցե (հիմք՝ ՀՀ կառավարٳթյան 29.12.2005 թվականի N 2387-Ն որոշٳմ), 

ապա Ընդٳնող հանձնաժողովի կազմٳմ Երևանի քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի համապատասխան անդամի թեկնածٳթյٳն ստանալٳ 

դիմٳմին կառٳցապատողը պետք է կցի նաև հասցե տրամադրելٳ ծառայٳթյան 

համար «Տեղական տٳրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված 

կարգով նախատեսված տեղական վճարի անդորրագիրը (կամ անդորրագրերը):

Դիմٳմին կցվٳմ են

                Ծանոթանալ հասցե տրամադրելٳ ծառայٳթյան համար 

                սահմանված տեղական վճարի դրٳյքաչափերին              

Հասցե տրամադրելٳ ծառայٳթյան համար սահմանված տեղական վճարն 

անհրաժեշտ է փոխանցել Երևանի քաղաքապետարանի 900015211452 

հաշվեհամարին:

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   

Դիմٳմի քննարկման ժամկետը

Հանձնաժողովի անդամի թեկնածٳթյան առաջարկը կառٳցապատողը 

ստանٳմ է.

5-օրյա ժամկետٳմդիմٳմը մٳտքագրելٳ օրվանից  

https://www.yerevan.am/am/one-window/#collapseTwo1#collapseWindow62
https://www.yerevan.am/am/elders-decisions/269/
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(ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹؤՅԼՏՎؤՅԱՆ) 

ձևակերպման ընթացակարգ (փٳլ)

Ընդٳնող հանձնաժողովի կազմٳմ պետք է ընդգրկվեն հետևյալ 

սٳբյեկտներն ٳ շահագրգիռ կողմերը

Կառٳցապատողը կամ  նրա օրինական ներկայացٳցիչը, ով հանդիսանٳմ է 

Ընդٳնող հանձնաժողովի նախագահը:

Ընդ որٳմ, եթե շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյամբ առկա են համակառٳցապա-

տողներ կամ գրանցված անշարժ գٳյքն (հողամասը կամ տարածքը) ٳնի 

համասեփականատերեր, ապա վերջիններս նٳյնպես ներգրավվٳմ են Ընդٳնող 

հանձնաժողովի կազմٳմ, որպես հանձնաժողովի անդամներ:

Շինարարٳթյٳնն իրականացրած գլխավոր կապալառٳ և ենթակապալառٳ 

(եթե այդպիսին առկա է) կազմակերպٳթյٳնների ներկայացٳցիչները:

Տեխնիկական հսկողٳթյٳն իրականացնողի ներկայացٳցիչը,

բացառٳթյամբ միջին ռիսկայնٳթյան աստիճանի (Il կատեգորիայի) 

դասակարգٳմ ٳնեցող այն օբյեկտների, որոնց տեխնիկական հսկողٳթյٳնը 

«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված օբյեկտների համար կարող է 

փոխարինվել շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կապալառٳ 

կազմակերպٳթյան երաշխավորագրով, ٳստի, Ընդٳնող հանձնաժողովի 

կազմٳմ այդ գործառٳյթն իրականացնٳմ է կապալառٳ կազմակերպٳթյան 

ներկայացٳցիչը:

1

2

3

Հ Ի Շ Ե Ց ؤ Մ  Հ Ի Շ Ե Ց ؤ Մ  

«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված դրٳյթների համաձայն, 

առանց կապալառٳ կազմակերպٳթյան և (կամ) շինարարٳթյան որակի 

նկատմամբ տեխնիկական հսկողի ներգրավման կառٳցապատողը կարող է 

իրականացնել միջին ռիսկայնٳթյան աստիճանի (Il կատեգորիայի) դասակարգٳմ 

.նըٳթյٳնեցող հետևյալ օբյեկտների շինարարٳ

համապատասխան նպատակի համար նախատեսված հողամասի տարածքٳմ ոչ 

ձեռնարկատիրական նպատակով սեփականատիրոջ կողմից կառٳցվող, 300 քմ 

ընդհանٳր մակերեսը չգերազանցող մինչև երկٳ վերգետնյա ٳ մեկ 

ստորգետնյա հարկ ٳնեցող անհատական բնակելի տների կառٳցٳմ,

հաստատված բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերով 

նախատեսված օբյեկտների կառٳցٳմ,

150 քմ ընդհանٳր մակերեսը չգերազանցող օժանդակ շինٳթյٳնների 

կառٳցٳմ,

50 քմ ընդհանٳր մակերեսը չգերազանցող ավտոտնակների կառٳցٳմ,

1000 քմ ընդհանٳր մակերեսը չգերազանցող ջերմոցների կառٳցٳմ,

500 քմ ընդհանٳր մակերեսը չգերազանցող գյٳղատնտեսական արտադրական 

նշանակٳթյան ոչ հիմնական շինٳթյٳնների կառٳցٳմ,

100 քմ ընդհանٳր մակերեսը չգերազանցող հասարակական նշանակٳթյան ոչ 

հիմնական շինٳթյٳնների կառٳցٳմ:

Հեղինակային հսկողٳթյٳն իրականացնողի ներկայացٳցիչը:

ՀՀ քաղաքաշինական պետական տեսչٳթյան ներկայացٳցիչը,

4

5

բացառٳթյամբ միջին ռիսկայնٳթյան աստիճանի (Il կատեգորիայի) դասակարգٳմ 

 `ցվածٳնեցող և ոչ ձեռնարկատիրական նպատակով սեփականատիրոջ կողմից կառٳ

300 քմ ընդհանٳր մակերեսը չգերազանցող մինչև երկٳ վերգետնյա ٳ մեկ 

ստորգետնյա հարկ ٳնեցող անհատական բնակելի տների:



ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ  

(ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹؤՅԼՏՎؤՅԱՆ) 

ձևակերպման ընթացակարգ (փٳլ)

10

 

Մասնավորապես.

Էլեկտրամատակարարٳմ ապահովողն ٳ սպասարկողը՝

          «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ,

Ջրամատակարարٳմ ٳ ջրահեռացٳմ ապահովողն ٳ սպասարկողը՝

          «Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ,

Գազամատակարարٳմ ապահովողն ٳ սպասարկողը՝ 

           «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի Երևանի ԳԳՄ,

Հեռահաղորդակցٳթյան ցանց անցկացրած կազմակերպٳթյան 

(կամ օպերատորի) ներկայացٳցիչը:

Մատակարար կազմակերպٳթյٳնների ներկայացٳցիչները՝

համաձայն Նախագծման թٳյլտվٳթյամբ սահմանված պահանջների և/կամ 

նախագծային փաստաթղթերով հաստատված պայմանների: 

6

Հ Ի Շ Ե Ց ؤ Մ  Հ Ի Շ Ե Ց ؤ Մ  

Եթե օբյեկտի վերակառٳցման, վերականգնման, ٳժեղացման, արդիականացման 

կամ գործառնական նշանակٳթյան փոփոխٳթյան դեպքերٳմ չի առաջանٳմ 

ինժեներական ենթակառٳցվածքի նոր ծառայٳթյٳնների մատٳցման կամ 

մատٳցվող ծառայٳթյٳնների փոփոխٳթյան անհրաժեշտٳթյٳն, ապա այդ 

մատակարար կազմակերպٳթյան ներկայացٳցչին  ընդٳնող հանձնաժողովի 

կազմٳմ ընդգրկելٳ հարկ չկա:

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ներկայացٳցիչը:7

ՀՀ ԱԻ նախարարٳթյան Հրդեհային և տեխնիկական անվտանգٳթյան տեսչٳթյան 

ներկայացٳցչին, 

եթե շահագործման է հանձնվٳմ

բարձր ռիսկայնٳթյան աստիճանի (IV կատեգորիայի) և բարձրագٳյն 

ռիսկայնٳթյան աստիճանի (V կատեգորիայի) դասակարգٳմ ٳնեցող օբյեկտը,

բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքը՝ անկախ ռիսկայնٳթյան 
աստիճանից,

ՀՀ օրենսդրٳթյամբ արտադրական վտանգավոր օբյեկտ համարվող շենքը կամ 
շինٳթյٳնը (օրինակ, հեղٳկ վառելիքի կամ բնական գազի լիցքավորման կայաններ, 
այնպիսի արտադրական տարածքներ կամ պահեստարաններ, որտեղ արտադրվٳմ, 
վերամշակվٳմ, օգտագործվٳմ կամ պահպանվٳմ են ՀՀ օրենսդրٳթյամբ 
հաստատված, սահմանաքանակները գերազանցող վնասակար նյٳթեր, ինչպես նաև 
համանման այլ օբյեկտներ):

Ընդٳնող հանձնաժողովի կազմٳմ ստորև թվարկվող դեպքերٳմ 

կառٳցապատողը պետք է լրացٳցիչ ընդգրկի նաև 

հետևյալ շահագրգիռ պետական մարմիններն ٳ սٳբյեկտները

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   

Եթե շահագործման հանձնվող կառٳյցٳմ առկա են ՀՀ օրենսդրٳթյամբ 
արտադրական վտանգավոր օբյեկտ համարվող տեխնոլոգիական սարքավորٳմներ 
(մասնավորապես՝ շարժասանդٳղքներ, ճոպանٳղիներ, կարٳսելներ, ամբարձիչ 
սարքավորٳմներ ٳ մեխանիզմներ կամ վերելակներ), ապա Ընդٳնող հանձնաժողովի 
կազմٳմ պետք է ընդգրկվի նաև այն տեղադրած ٳ մոնտաժած սٳբյեկտը կամ 
սٳբյեկտները (եթե, այն չի իրականացվել շինարարٳթյٳն կատարած գլխավոր 
կապալառٳի կողմից): Ընդ որٳմ, Ընդٳնող հանձնաժողովի աշխատանքների 
կազմակերպման շրջանակٳմ կառٳցապատողը պետք է յٳրաքանչյٳր արտադրական 
վտանգավոր օբյեկտի համար ապահովի ՀՀ օրենսդրٳթյամբ պահանջվող 
համապատասխան պետական գրանցٳմը և այն շահագործման ենթակա լինելٳ մասին 
տրամադրված Տեխնիկական անվտանգٳթյան փորձաքննٳթյան դրական 
եզրակացٳթյٳնը:
Նշված՝  պետական գրանցման ٳ փորձաքննٳթյան գործընթացների կազմակերպման 
համար կառٳցապատողը պետք է դիմի ՀՀ ԱԻ նախարարٳթյան «Տեխնիկական 
անվտանգٳթյան փորձաքննٳթյան ազգային բյٳրո» ՊՈԱԿ-ին:
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ՀՀ մշակٳյթի նախարարٳթյան համապատասխան ներկայացٳցչին, եթե 

շահագործման է հանձնվٳմ ՀՀ օրենսդրٳթյամբ պատմٳթյան և մշակٳյթի 

անշարժ հٳշարձան համարվող շենքը կամ շինٳթյٳնը կամ դրանց 

պահպանման գոտիների տարածքներٳմ կառٳցապատված օբյեկտը:

ՀՀ ֆինանսների նախարարٳթյան ներկայացٳցչին, եթե շահագործման է 

հանձնվٳմ ՀՀ պետական բյٳջեի միջոցների հաշվին կառٳցված օբյեկտ, որի 

արժեքը գերազանցٳմ է գնٳմների բազային միավորի 250-ապատիկը 

(այսինքն՝ 250,0 մլն. ՀՀ դրամը):

Ընդ որٳմ, ՀՀ պետական բյٳջեի (այդ թվٳմ` պետٳթյանը տրամադրված 

վարկային և դրամաշնորհային) միջոցների հաշվին կամ դրանց ներգրավմամբ 

բարձր ռիսկայնٳթյան աստիճանի (IV կատեգորիայի) դասակարգٳմ ٳնեցող 

օբյեկտների Ավարտական ակտի ձևակերպման պարտադիր հիմք են 

հանդիսանٳմ ծրագիրն իրականացնող պետական հիմնարկի կատարած 

ա շ խ ա տ ա ն ք ն ե ր ը  ճ ա ր տ ա ր ա պ ե տ ա շ ի ն ա ր ա ր ա կ ա ն  ն ա խ ա գ ծ ա յ ի ն 

փաստաթղթերին համապատասխանելٳ վերաբերյալ եզրակացٳթյٳնը և 

Ընդٳնող հանձնաժողովի ակտը:

Ներբեռնել ավարտված շինարարական օբյեկտը շահագործման 

ընդٳնող հանձնաժողովի ակտի ձևաթٳղթը (Ձև 3-2-1)  

ՔԱՅԼ II. Ձևավորված Ընդٳնող հանձնաժողովի աշխատանքների 

կազմակերպٳմ 

ա)  Ընդٳնող հանձնաժողովը ձևավորٳմ և ղեկավարٳմ է կառٳցապատողը.

Բացառٳթյամբ հատկապես վտանգավոր և տեխնիկապես բարդ կամ երկٳ և 

ավելի պետٳթյٳնների շահերին առնչվող՝ բարձրագٳյն ռիսկայնٳթյան 

աստիճանի (V կատեգորիայի) դասակարգٳմ ٳնեցող օբյեկտների, որոնց 

շինարարական կապալի պայմանագրով կատարված աշխատանքի արդյٳնքն 

ընդٳնվٳմ է ՀՀ կառավարٳթյան որոշմամբ ստեղծված ընդٳնող հանձնաժողովի 

կողմից:

բ) Ընդٳնող հանձնաժողովի աշխատանքն իրականացվٳմ է կառٳցապատողի 

    հաշվին:

գ)  Ավարտված շինարարական օբյեկտի՝ հաստատված Նախագծային 

փաստաթղթերին և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր 

պահանջներին համապատասխանٳթյٳնը հավաստվٳմ է Ընդٳնող 

հանձնաժողովի ակտով (այսٳհետ` Ընդٳնող հանձնաժողովի ակտ) և հիմնա-

վորվٳմ է Կատարողական փաստաթղթերով կամ  կառٳցված օբյեկտի Տեխնիկա-

կան վիճակի (մասնավորապես՝ շահագործման ենթակա լինելٳ) մասին 

համապատասխան հետազննٳթյան դրական եզրակացٳթյٳնով:

Հ Ի Շ Ե Ց ؤ Մ  

«գ)» կետٳմ նշված աշխատանքների կազմակերպման համար անհրաժեշտ է 

իմանալ, որ.

Կատարողական փաստաթղթերի փաթեթը (որի կազմը և ձևերը սահմանվٳմ 

են ՀՀ կառավարٳթյանն առընթեր քաղաքաշինٳթյան պետական կոմիտեի 

կողմից) կազմٳմ է շինարարٳթյٳն իրականացնող կապալառٳն` տեխնիկական 

հսկողٳթյٳն և հեղինակային հսկողٳթյٳն իրականացնող անձանց 

մասնակցٳթյամբ:

Ընդ որٳմ, շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կատարողական 

փաստաթղթերը (ակտերը) և շինարարٳթյան վարման մատյանը պահպանվٳմ են 

կառٳցապատողի մոտ, և ընդٳնող հանձնաժողովի անդամներն ըստ 

անհրաժեշտٳթյան կարող են ٳսٳմնասիրել  դրանք՝  պահանջե լով 

կառٳցապատողից:

https://www.yerevan.am/am/one-window/#collapseTwo1#collapseWindow74
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  Տեխնիկական հետազննٳթյան դրական եզրակացٳթյٳնը կառٳցապատողը 

կարող է պատվիրել այն սٳբյեկտից, որը, «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքով 

սահմանված պահանջների համաձայն, ٳնի այդպիսի գործٳնեٳթյٳն 

իրականացնելٳ իրավٳնք (լիցենզիա):

Ընդ որٳմ, նշված Եզրակացٳթյٳնը կառٳցապատողն իր միջոցների հաշվին պետք 

է ներկայացնի հետևյալ դեպքերٳմ.

եթե բացակայٳմ են Կատարողական փաստաթղթերը կամ դրանց մի մասը,

եթե կապալառٳն որևէ հիմքով (մասնավորապես՝ սնանկٳթյٳն, գործադիր 

մարմնի կալանավորٳմ կամ բացակայٳթյٳն, կառٳցապատողի դեմ 

դատական վեճերի առկայٳթյٳն) ընդգրկված չէ Ընդٳնող հանձնաժողովի 

կազմٳմ,

եթե Ընդٳնող հանձնաժողովի կազմٳմ որևէ պատճառով ընդգրկված չեն 

կապալառٳ կազմակերպٳթյٳնը կամ տեխնիկական հսկողը,

եթե միջին ռիսկայնٳթյան աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգٳմ 

 նեցող և ոչ ձեռնարկատիրական նպատակով սեփականատիրոջ կողմիցٳ

կառٳցված, 300 քմ ընդհանٳր մակերեսը չգերազանցող մինչև երկٳ 

վերգետնյա ٳ մեկ ստորգետնյա հարկ ٳնեցող անհատական բնակելի տٳնը 

կառٳցվել է առանց շինարարٳթյան իրականացման (կապալառٳ 

կազմակերպٳթյٳն) լիցենզիա և (կամ) շինարարական որակի տեխնիկական 

հսկողٳթյան լիցենզիա ٳնեցող անձանց ներգրավման (այսինքն, Ընդٳնող 

հանձնաժողովի այդ  անդամներից որևէ մեկը փաստացի չի կարող ընդգրկվել 

հանձնաժողովٳմ), 

եթե միջին ռիսկայնٳթյան աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգٳմ 

 նեցող և ոչ ձեռնարկատիրական նպատակով սեփականատիրոջ կողմիցٳ

կառٳցված, 300 քմ ընդհանٳր մակերեսը չգերազանցող, մինչև երկٳ 

վերգետնյա ٳ մեկ ստորգետնյա հարկ ٳնեցող անհատական բնակելի տան 

Ընդٳնող հանձնաժողովի կազմٳմ ներգրավված չէ ՀՀ քաղաքաշինական 

պետական տեսչٳթյան ներկայացٳցիչը:

Վերը թվարկված 4)-րդ և 5)-րդ կետերٳմ նշված օբյեկտների համար Տեխնիկական 

հետազննٳթյան դրական եզրակացٳթյան փոխարեն կառٳցապատողը կարող է 

նաև ներկայացնել այդ օբյեկտի հեղինակային հսկողٳթյٳն իրականացնողի 

կողմից տրամադրված գրավոր երաշխավորագիր, որով կհավաստվի կառٳցված 

օբյեկտի շահագործման ենթակա լինելٳ փաստը:

1.

2.

3.

4.

5.

դ) Ընդٳնող հանձնաժողովի ակտը պետք է ստորագրված ٳ կնքված (եթե առկա է 

կնիք) լինի հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից, որոնցից յٳրաքանչյٳրն իր 

իրավասٳթյան սահմաններٳմ պատասխանատվٳթյٳն է կրٳմ հանձնաժողովի 

կողմից ընդٳնված որոշման համար` օրենքով սահմանված կարգով: 

Հ Ի Շ Ե Ց ؤ Մ  

  ՀՀ Քաղաքաշինական պետական տեսչٳթյան և շահագրգիռ պետական այլ 

մարմինների՝ Ընդٳնող հանձնաժողովի աշխատանքին մասնակցٳթյٳնը 

համարվٳմ է այդ մարմինների կողմից օրենքով իրենց լիազորٳթյٳնների 

սահմաններٳմ կատարված, ավարտված շինարարական օբյեկտի վերջնական 

ստٳգٳմ: 

Ընդ որٳմ, ընդٳնող հանձնաժողովի ակտն ստորագրվելٳց հետո այդ օբյեկտٳմ 

տվյալ շինարարٳթյանը վերաբերող այլ ստٳգٳմներ չեն կարող իրականացվել` 

բացառٳթյամբ ՀՀ պետական բյٳջեի կատարման նկատմամբ հսկողٳթյան և 

վերահսկողٳթյան գործառٳյթների, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրٳթյամբ 

նախատեսված` ավարտական արձանագրٳթյٳն կազմելٳ դեպքի:

  Մատակարար կազմակերպٳթյٳնների կողմից Ընդٳնող հանձնաժողովի ակտի 

ստորագրٳմը հիմք է այդ կազմակերպٳթյٳնների կողմից համապատասխան 

ծառայٳթյٳնների մատٳցման պայմանագիր կնքելٳ համար:



ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ  
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ե) Ընդٳնող հանձնաժողովի կազմٳմ ընդգրկված՝ ՀՀ Քաղաքաշինական պետական 

տեսչٳթյան, շահագրգիռ պետական այլ մարմինների և մատակարար 

կազմակերպٳթյٳնների ներկայացٳցիչները ՀՀ օրենսդրٳթյամբ իրենց 

վերապահված իրավասٳթյան սահմաններٳմ տալիս են եզրակացٳթյٳն՝ 

ստորագրելով ընդٳնող հանձնաժողովի ակտը, հավաստելով ավարտված 

շինարարական աշխատանքների համապատասխանٳթյٳնը հաստատված 

Նախագծային փաստաթղթերին ٳ տրամադրված տեխնիկական պայմաններին: 

Այն ենթակա է իրականացման սٳյն ٳղեցٳյցի ՔԱՅԼ I-ٳմ նշված՝ դիմٳմն 

ստանալٳ օրվանից հետևյալ ժամկետներٳմ.

II և III 

IV և V 

ռիսկայնٳթյան աստիճանների (կատեգորիաների) 

դասակարգٳմ ٳնեցող օբյեկտների համար` 
3-օրյա ժամկետٳմ

5-օրյա ժամկետٳմ
ռիսկայնٳթյան աստիճանների (կատեգորիաների) 

դասակարգٳմ ٳնեցող օբյեկտների համար` 

Եթե, նշված ժամկետներٳմ հանձնաժողովի համապատասխան 

անդամը չի ստորագրٳմ Ընդٳնող հանձնաժողովի ակտը,

ապա սահմանված նٳյն ժամկետٳմ պարտավոր է կառٳցապատողին տրամադրել իր 

իրավասٳթյան սահմաններٳմ արված դիտողٳթյٳնները` նշելով արձանագրված 

թերٳթյٳնները, որոնք պետք է վերացվեն շինարարական կապալի պայմանագրով 

սահմանված ժամկետٳմ, այլապես օբյեկտը հանձնաժողովի կողմից չի ընդٳնվٳմ:

Նշված թերٳթյٳնները վերացնելٳ պարագայٳմ

կառٳցապատողը կարող է կրկին դիմել Ընդٳնող հանձնաժողովի համապա-

տասխան ներկայացٳցչին (այսինքն՝ այդ մարմնին), որը  եռօրյա ժամկետٳմ

պետք է տա իր եզրակացٳթյٳնն ٳ ստորագրի հանձնաժողովի ակտը:

ՔԱՅԼ III.

 

Ավարտական ակտի (Շահագործման թٳյլտվٳթյան) 

ձևակերպٳմ 

Ընդٳնող հանձնաժողովի ակտն ստորագրվելٳց հետո՝ 10-օրյա ժամկետٳմ 

անհրաժեշտ է Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ պատٳհան» գրասենյակ 

մٳտքագրել ՀՀ կառավարٳթյան 19.03.2015թ. N 596-Ն որոշման N5 հավելվածով 

հաստատված N3-3-1 ձևաթղթով լրացված Ավարտական ակտը ձևակերպելٳ դիմٳմ:

Ներբեռնել դիմٳմի ձևաթٳղթը և 

լրացված դիմٳմի օրինակելի ձևը   

Կառٳցապատողը (դիմٳմատٳն) իր հայեցողٳթյամբ կարող է Ավարտական 

ակտի  և Շահագործման թٳյլտվٳթյան ձևակերպման դիմٳմը ներկայացնել 

«www.e-permits.am»  շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳնների ստացման առցանց 

համակարգով.

Հ Ի Շ Ե Ց ؤ Մ  

Դիմٳմին կցվٳմ են

Ընդٳնող հանձնաժողովի ակտը,

Կատարողական փաստաթղթերի ցանկը կամ շինٳթյٳնը շահագործման 

ենթակա լինելٳ վերաբերյալ համապատասխան Տեխնիկական հետազննٳթյան 

դրական եզրակացٳթյٳնը,

Ավարտական ակտի և Շահագործման թٳյլտվٳթյան տրամադրման համար 

«Տեղական տٳրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով 

առանձին-առանձին վճարٳմների  անդորրագրերի բնօրինակները:

https://www.yerevan.am/am/one-window/#collapseTwo1#collapseWindow66
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Հ Ի Շ Ե Ց ؤ Մ  

vԱվարտական ակտի և Շահագործման թٳյլտվٳթյան համար համապատասխան 

տեղական վճարները սահմանվٳմ են Երևան քաղաքի ավագան26.12.2017 ٳթ. 

N89-Ն որոշմամբ, որոնք, ըստ օբյեկտի կառٳցապատման ընդհանٳր մակերեսի 

և գտնվելٳ տարածագնահատման գոտٳ (մասնավորապես՝ Երևանٳմ առկա են 

1-9-րդ գոտիները), փոփոխական են։

vԱնհրաժեշտ տեղական վճարները պետք է կատարվեն կառٳցապատողի կողմից 

կամ նրա լիազորած անձի կողմից՝ իր անվամբ և յٳրաքանչյٳր վճարման 

անդորրագրٳմ պետք է ճիշտ նշված լինի կառٳցապատված օբյեկտի հասցեն ٳ 

վճարման նպատակը (օրինակ, Արգիշտիի 1 հասցեի Ավարտական ակտի համար կամ 

Արգիշտիի 1 հասցեի Շահագործման թٳյլտվٳթյան համար)։

vԱնհրաժեշտ տեղական վճարները պետք է փոխանցվեն կառٳցված օբյեկտի 

գտնվելٳ վայրի՝ Երևան քաղաքի վարչական շրջանի ստորև նշված համապա-

տասխան հաշվեհամարներին՝

ԱՋԱՓՆՅԱԿ 

ԱՎԱՆ 

ԱՐԱԲԿԻՐ 

ԴԱՎԹԱՇԵՆ 

ԷՐԵԲؤՆԻ

ԿԵՆՏՐՈՆ 

ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ 

ՆՈՐ ՆՈՐՔ 

ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ 

ՆؤԲԱՐԱՇԵՆ 

ՇԵՆԳԱՎԻԹ  

ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹؤՆ 

900055313382

900035495119

900035311209

900055314257 

 900025311540

900015213185

900055040225

900035050328

900015221311

900025312373

900025100588

900035500033

ՔԱՅԼ III-ٳմ նշված Ավարտական ակտի քննարկման 

դիմٳմի ժամկետները

դիմٳմի ընդٳնման օրվանից՝

կատեգորիայի օբյեկտների համար     3-օրյա ժամկետٳմ

IV և V կատեգորիայի օբյեկտների համար 5-օրյա ժամկետٳմ

II և III 

Գործընթացի դրական ելքի պարագայٳմ 

Երևանի քաղաքապետարանի

 «Մեկ պատٳհան» գրասենյակից դիմٳմատٳն  ստանٳմ է

ՁԵՎԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ (ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ԹؤՅԼՏՎؤԱՆ) 

երկٳ օրինակները

Կառٳցապատման թٳյլտվٳթյٳնների տրամադրման համար օրենքով և սٳյն 

 մ Երևանի քաղաքապետարանըٳյցով նախատեսված ժամկետներٳղեցٳ

կառٳցապատողին պատշաճ ձևով ծանٳցٳմ է ձևակերպված Ավարտական ակտի 

(Շահագործման թٳյլտվٳթյան) վերաբերյալ որոշման ընդٳնման մասին` 

«Վարչարարٳթյան հիմٳնքների և վարչական վարٳյթի մասին» ՀՀ օրենքով 

սահմանված կարգով:

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   
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Ավարտական ակտը (Շահագործման թٳյլտվٳթյٳնը) հիմք է

կառٳցված օբյեկտի և դրա կազմٳմ ստորաբաժանված միավորների նկատմամբ 

գٳյքային իրավٳնքների գրանցման կամ ՀՀ օրենսդրٳթյամբ նախատեսված 

դեպքերٳմ` տվյալ օբյեկտի շահագործման իրավٳնքի ամրագրված սահմանա-

փակٳմը դադարեցնելٳ համար:

vՁմռան ամիսներին ձևակերպվող Ավարտական ակտով կարող է նախատեսվել 

շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չպահանջող բարեկարգման աշխատանքները մոտակա 

գարնանային-ամառային ամիսներին իրականացնելٳ վերաբերյալ պայման: Այդ 

աշխատանքներն ավարտվٳմ են Ավարտական ակտով սահմանված ժամկետٳմ և 

ընդٳնվٳմ կառٳցապատողի կողմից՝ Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացٳցչի 

մասնակցٳթյամբ:

vԱռևտրային իրացման նպատակով կառٳցվող անհատական բնակելի (այդ թվٳմ՝ 

բլոկացված) տների և դրանց կից տնտեսական շինٳթյٳնների ներքին հարդարման 

շինարարական աշխատանքների ոչ լրիվ իրականացման դեպքٳմ Ավարտական ակտը 

ձևակերպելٳց հետո շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չպահանջող ներքին հարդարման 

աշխատանքները կարող են կատարվել նոր սեփականատիրոջ կողմից։ Ընդ որٳմ, 

դրանք չեն կարող առնչվել ընդհանٳր օգտագործման տարածքների ներքին 

հարդարման, կանաչապատման, ինչպես նաև ինժեներատեխնոլոգիական սարքա-

վորٳմների մոնտաժման և գործարկման աշխատանքներին:

vԱվարտական ակտը կարող է նաև ձևակերպվել ոչ էական շեղٳմներով կառٳցված 

լինելٳ դեպքٳմ, որը կարող է հիմնավորվել կառٳցված օբյեկտի չափագրٳթյան հիման 

վրա՝ այն չափագրող սٳբյեկտի կողմից տրված մասնագիտական եզրակացٳթյամբ: Այս 

առٳմով, ոչ էական են համարվٳմ`

- յٳրաքանչյٳր հարկի մակերեսի` մինչև 5 տոկոսի չափով շեղٳմը,

- կառٳյցի բարձրٳթյան` մինչև 1.2 մետր չափով համամասնական (ըստ 

հարկերի) շեղٳմը,

- ներքին միջնորմների և այլ ոչ կառٳցվածքային տարրերի տեղադիրքի 

շեղٳմները` շենքերի հարաչափերի նվազագٳյն նորմերը պահպանելٳ 

պայմանով:

Թվարկված երեք պայմաններին համապատասխանող շեղٳմները կհամարվեն ոչ 

էական, եթե

1)  չեն փոփոխվել հաստատված Նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված`

- օբյեկտի հարկայնٳթյٳնը,

- օբյեկտի տեղադրման կարմիր և կառٳցապատման գծերը,

- կառٳցապատվող հողամասի սահմանները:

2) օբյեկտի կոնստրٳկտիվ տարրերին չառնչվող ճարտարապետական արտահայ-

տչամիջոցների (ճակատների, բարձրաքանդակների, ինտերիերի նկարվածք և այլն, եթե 

այդ շեղٳմները չեն հակասٳմ քաղաքաշինական կանոնադրٳթյան պահանջներին) 

փոփոխման դեպքٳմ առկա է նախագծող հեղինակի համաձայնٳթյٳնը,

3) 2-րդ կետով սահմանված փոփոխٳթյٳնները կատարվել են 1-ին կետի 

պահանջների իրականացման ապահովմամբ:

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   

Ավարտական ակտի ձևակերպٳմը կարող է մերժվել, եթե

չի ներկայացվել ՔԱՅԼ III-ٳմ նշված՝ դիմٳմին կից պահանջվող որևէ փաստաթٳղթ։

անհրաժեշտ է ապահովել մերժված դիմٳմով նախատեսված պայմանների 

կատարٳմը և սٳյն ٳղեցٳյցٳմ նշված ընթացակարգով Երևանի 

քաղաքապետարանի «Մեկ Պատٳհան» գրասենյակ ներկայացնել նոր դիմٳմ:

Երևանի  քաղաքապետարանը կրկնակի  դիմٳմը  քննարկٳմ և 

կառٳցապատողին է տրամադրٳմ ձևակերպված Ավարտական ակտի 

(Շահագործման թٳյլտվٳթյան) երկٳ օրինակները 

Կրկնակի դիմٳմ ներկայացնելٳ դեպքٳմ

3-օրյա ժամկետٳմդիմٳմը մٳտքագրելٳ օրվանից  
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ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԿԱՄ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՎԱԾ ՇԵՆՔԻ 

ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿؤؤՆՆԵՐԸ

Գործընթացը կարգավորվٳմ է

ՀՀ կառավարٳթյան 19.03.2015թ. N596-Ն որոշման

Հավելված N1-ով հաստատված կարգի 173-198 կետերով

Կառٳցվող (այդ թվٳմ՝ վերակառٳցվող, վերականգնվող, ٳժեղացվող, 

արդիականացվող, ընդլայնվող) բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված 

շենքերի շինարարական աշխատանքների ավարտը կառٳցապատողի 

հայեցողٳթյամբ փաստագրվٳմ է առանձին Ավարտական ակտով, 

Նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված՝ շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն 

պահանջող բո լոր  շինարարական-մոնտաժային աշխատանքներն 

իրականացվելٳց և կապալառٳի կողմից ավարտված շինարարական օբյեկտը 

կառٳցապատողին հանձնելٳց և կառٳցապատողի կողմից այն ընդٳնվելٳց 

հետո: 

Ընդ որٳմ.

Բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի ավարտական ակտի 

ձևակերպման ժամանակ բոլոր կողաճակատների բացվածքներٳմ պետք է 

տեղադրված լինեն պատٳհանները կամ ապակեպատ ցٳցափեղկերը, իսկ 

պատերի արտաքին մակերևٳյթի ծածկٳյթն ամբողջٳթյամբ իրականացված 

լինի ըստ նախագծի, մասնավորապես, երեսապատٳմը կամ բարձրորակ 

սվաղի իրականացٳմը կամ հարդարման այլ աշխատանքները:

Կառٳցման ավարտի գրանցٳմ չٳնեցող այն բազմաբնակարան շենքերը, 

որոնց ստորաբաժանված միավորներն առանձին վկայականներով գրանցված 

են որպես 100 տոկոսից ցածր ավարտվածٳթյٳն ٳնեցող անավարտ 

շինٳթյٳններ, կառٳցման ավարտի գրանցման նպատակներով Ավարտական 

ակտի ձևակերպման համար նախատեսված կառٳցապատողի 

գործառٳյթներն իրականացնٳմ է սեփականատերերի կողմից ընտրված 

կազմակերպٳթյٳնը կամ համայնքի ղեկավարի կողմից վերապահված՝ 

համայնքٳմ այլ բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմինը՝ 

սեփականատերերի ծախսերով: 

Ընդٳնող հանձնաժողովի ձևավորման, այդ աշխատանքների կազմակերպման ٳ 

առանձին Ավարտական ակտի ձևակերպման գործընթացները հիմնականٳմ 

համընկնٳմ են սٳյն ٳղեցٳյցի ՔԱՅԼ I-ից ՔԱՅԼ III-ٳմ նկարագրված 

ընթացակարգին, բացառٳթյամբ ստորև նշվող պայմանների.

Ներբեռնել Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացٳցչի 

թեկնածٳթյٳնն ստանալٳ դիմٳմի ձևաթٳղթը  և լրացված 

դիմٳմի օրինակելի ձևը

Ներբեռնել ավարտված շինարարական օբյեկտը 
Շահագործման  ընդٳնող հանձնաժողովի ակտի
 ձևաթٳղթը (Ձև 3-2-2)

1. ընդٳնող հանձնաժողովի կազմٳմ չեն ընդգրկվٳմ մատակարար կազ-

մակերպٳթյٳնների և ինժեներական կամ տեխնոլոգիական սարքավորٳմներ 

տեղադրած (մոնտաժած) սٳբյեկտների ներկայացٳցիչները,

https://www.yerevan.am/am/one-window/#collapseTwo1#collapseWindow63
https://www.yerevan.am/am/one-window/#collapseTwo1#collapseWindow73
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3.ՔԱՅԼ III-ٳմ նշված դիմٳմին կից պահանջվող փաստաթղթերից 

կառٳցապատողը չի ներկայացնٳմ միայն Շահագործման թٳյլտվٳթյան 

ձևակերպման համար սահմանված դրٳյքաչափերով վճարման ենթակա 

տեղական վճարի անդորրագիրը, որը ենթակա է վճարման հետագայٳմ՝ այդ 

գործընթացի կազմակերպման շրջանակٳմ,

4. առանձին Ավարտական ակտի ձևակերպٳմը կամ մերժٳմը Երևանի 

քաղաքապետարանի կողմից իրականացվٳմ է

5-օրյա ժամկետٳմդիմٳմը մٳտքագրելٳ օրվանից  

Ներբեռնել Ավարտական ակտի ձևակերպման

 դիմٳմի ձևաթٳղթը (Ձև 3-3-2)

Գործընթացի դրական ելքի պարագայٳմ 

Երևանի քաղաքապետարանի

 «Մեկ պատٳհան» գրասենյակից դիմٳմատٳն

 ստանٳմ է ձևակերպված

Ա Վ Ա Ր Տ Ա Կ Ա Ն  Ա Կ Տ Ի

երկٳ օրինակները

Կառٳցապատման թٳյլտվٳթյٳնների տրամադրման համար օրենքով և սٳյն 

 մ Երևանի քաղաքապետարանըٳյցով նախատեսված ժամկետներٳղեցٳ

կառٳցապատողին պատշաճ ձևով ծանٳցٳմ է Ավարտական ակտի ընդٳնման 

մասին` «Վարչարարٳթյան հիմٳնքների և վարչական վարٳյթի մասին» ՀՀ 

օրենքով սահմանված կարգով:

կառٳցված օբյեկտի և դրա կազմٳմ ստորաբաժանված գٳյքային միավորների 

(բնակարաններ կամ ոչ բնակելի տարածքներ) նկատմամբ գٳյքային իրավٳնքների 

գրանցման համար՝ առանց շահագործման իրավٳնքի:

Բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի համար

 առանձին ձևակերպված Ավարտական ակտը հիմք է

2. ընդٳնող հանձնաժողովի կազմٳմ ընդգրկված՝ ՀՀ Քաղաքաշինական 

պետական տեսչٳթյան և շահագրգիռ պետական այլ մարմինների 

ներկայացٳցիչները ՀՀ օրենսդրٳթյամբ իրենց վերապահված իրավասٳթյան 

սահմաններٳմ տալիս են եզրակացٳթյٳն՝ ստորագրելով ընդٳնող 

հանձնաժողովի ակտը`  հավաստելով ավարտված շինարարական 

աշխատանքների համապատասխանٳթյٳնը հաստատված Նախագծային 

փաստաթղթերին ٳ տրամադրված տեխնիկական պայմաններին` սٳյն 

 մ նշված՝ٳ-յցի ՔԱՅԼ Iٳղեցٳ

 10-օրյա ժամկետٳմդիմٳմն ստանալٳ օրվանից  

https://www.yerevan.am/am/one-window/#collapseTwo1#collapseWindow67
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Ընդ որٳմ.

  Կառٳցապատողի ցանկٳթյամբ շինարարական համալիրի կազմٳմ 

ընդգրկված յٳրաքանչյٳր առանձին բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված 

շենքի համար Շահագործման թٳյլտվٳթյٳնը կարող է տրամադրվել ըստ դրա 

համապատասխան աշխատանքների ավարտի:

  Ձմռան ամիսներին տրամադրվող Շահագործման թٳյլտվٳթյամբ կարող է 

նախատեսվել շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չպահանջող, կառٳցված օբյեկտի՝ 

բացառապես արտաքին հարակից տարածքների բարեկարգման աշխա-

տանքները մոտակա գարնանային-ամառային ամիսներին իրականացնելٳ 

վերաբերյալ պայման: Այդ աշխատանքներն ավարտվٳմ են տրամադրվող 

Շահագործման թٳյլտվٳթյամբ սահմանված ժամկետٳմ և ընդٳնվٳմ Երևանի 

քաղաքապետարանի ներկայացٳցչի մասնակցٳթյամբ:

ա) բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի ավարտված շինարարական 

օբյեկտի՝ հաստատված նախագծին և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի 

պարտադիր պահանջներին համապատասխանٳթյٳնը հավաստվٳմ է ստորև նշվող 

սٳբյեկտներից յٳրաքանչյٳրի կողմից առանձին տրված դրական եզրակա-

ցٳթյٳններով, մասնավորապես.

Առանձին Շահագործման թٳյլտվٳթյٳն ստանալٳ համար 

անհրաժեշտ հաջորդական քայլերը

Քայլ 1. Անհրաժեշտ մասնագիտական դրական եզրակացٳթյٳնների 

ապահովٳմ.

 

այդ թվٳմ՝

Էլեկտրամատակարարٳմ ապահովողն ٳ պասարկողը՝

          «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ,

Ջրամատակարարٳմ ٳ ջրահեռացٳմ ապահովողն ٳ սպասարկողը՝

          «Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ,

Գազամատակարարٳմ ապահովողն ٳ սպասարկողը՝ 

           «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի Երևանի ԳԳՄ,

Հեռահաղորդակցٳթյան ցանց անցկացրած կազմակերպٳթյան 

(կամ օպերատորի) ներկայացٳցիչը, 

մատակարար կազմակերպٳթյٳններ

համաձայն Նախագծման թٳյլտվٳթյամբ սահմանված պահանջների և/կամ 

նախագծային փաստաթղթերով հաստատված պայմանների, 

ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԿԱՄ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՎԱԾ ՇԵՆՔԻ ՀԱՄԱՐ 

ԱՌԱՆՁԻՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹؤՅԼՏՎؤԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿؤؤՆՆԵՐԸ

Գործընթացը կարգավորվٳմ է

ՀՀ կառավարٳթյան 19.03.2015թ. N596-Ն որոշման

Հավելված N1-ով հաստատված կարգի 173-198 կետերով

Բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի՝ ըստ գործառնական 
նշանակٳթյան շինարարٳթյան շահագործման փաստագրٳմը ձևակերպվٳմ է 
առանձին Շահագործման թٳյլտվٳթյամբ՝  օբյեկտի Նախագծային 
փաստաթղթերով նախատեսված ինժեներական ենթակառٳցվածքների 
(մասնավորապես, էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման ٳ 
ջրահեռացման, գազամատակարարման, հեռահաղորդակցٳթյան ցանցերի 
անցկացման), ինժեներատեխնոլոգիական սարքավորٳմների մոնտաժման ٳ 
գործարկման (ըստ Նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերի՝ 
համապատասխան վերելակների կամ օդափոխٳթյան կամ այլ սարքավորٳմների 
տեղադրման) աշխատանքները, շենքի ծավալի ներսٳմ գտնվող ընդհանٳր 
օգտագործման տարածքների ներքին հարդարٳմը, տարածքի կանաչապատٳմը և 
բարեկարգٳմն ավարտված լինելٳց հետո: 
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բ) Եզրակացٳթյٳնների և համապատասխան փորձարկٳմների փաթեթները 

կազմٳմ է կառٳցապատողը: Այն բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված 

շենքերը, որոնց ստորաբաժանված գٳյքային միավորները (բնակարաններ կամ ոչ 

բնակելի տարածքներ) առանձին վկայականներով գրանցված են որպես 

սեփականٳթյան իրավٳնքի օբյեկտներ, Շահագործման թٳյլտվٳթյٳն ստանալٳ 

նպատակով նախատեսված գործառٳյթները կառٳցապատողի փոխարեն կարող է 

իրականացնել նաև սեփականատերերի կողմից ընտրված կազմակերպٳթյٳնը (կամ 

բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմինը)՝ սեփականատերերի ծախսերով: 

Քայլ 2. Առանձին Շահագործման թٳյլտվٳթյան տրամադրٳմ

Բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի Շահագործման թٳյլտվٳթյٳն 

տրամադրելٳ նպատակով անհրաժեշտ է Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ 

պատٳհան» գրասենյակ մٳտքագրել ՀՀ կառավարٳթյան 19.03.2015թ. N 596-Ն 

որոշման N5 հավելվածով հաստատված N3-3-3 ձևաթղթով լրացված դիմٳմ:

Ներբեռնել դիմٳմի ձևաթٳղթը և 

լրացված դիմٳմի օրինակելի ձևը

Հ Ի Շ Ե Ց ؤ Մ  

Կառٳցապատողը (դիմٳմատٳն) իր հայեցողٳթյամբ կարող է առանձին 

Շահագործման թٳյլտվٳթյան ձևակերպման դիմٳմը ներկայացնել   

«www.e-permits.am»  շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳնների ստացման 

առցանց համակարգով:

v�Ինժեներական ենթակառٳցվածքների՝ մոնտաժված և գործարկված լինելٳ 

մասին համապատասխան մասնագիտական դրական եզրակացٳթյٳնները 

մատակարար կազմակերպٳթյٳնները պարտավոր են տրամադրել 

կառٳցապատողի դիմٳմն ստանալٳց հետո՝ 15-օրյա ժամկետٳմ:

v�Մատակարար կազմակերպٳթյٳնների կողմից դրական եզրակացٳթյٳններ 

տրամադրելը հիմք է այդ կազմակերպٳթյٳնների կողմից համապատասխան 

ծառայٳթյٳնների մատٳցման պայմանագրեր կնքելٳ համար:

Հ Ի Շ Ե Ց ؤ Մ  

ինժեներատեխնոլոգիական սարքավորٳմների մոնտաժման և գործարկման 

աշխատանքների փորձարկٳմն իրականացրած կազմակերպٳթյٳններ, այդ 

թվٳմ՝

վերելակներ, շարժասանդٳղքներ և համանման այլ սարքեր,

օդափոխٳթյան կամ ջերմամատակարարման սարքավորٳմներ,

բազմաբնակարան շենքի շահագործման ٳ կենսապահովման համար, ըստ 

Նախագծային փաստաթղթերի նախատեսված, այլ տեխնոլոգիական 

սարավորٳմներ,

https://www.yerevan.am/am/one-window/#collapseTwo1#collapseWindow68


ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ  

(ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹؤՅԼՏՎؤՅԱՆ) 

ձևակերպման ընթացակարգ (փٳլ)

20

Գործընթացի դրական ելքից հետո  

Երևանի քաղաքապետարանի

 «Մեկ պատٳհան» գրասենյակից դիմٳմատٳին են 

տրամադրվٳմ ձևակերպված

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹؤՅԼՏՎؤԱՆ 

երկٳ օրինակները

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   

Կառٳցապատման թٳյլտվٳթյٳնների տրամադրման համար օրենքով և սٳյն 

 մ Երևանի քաղաքապետարանըٳյցով նախատեսված ժամկետներٳղեցٳ

կառٳցապատողին պատշաճ ձևով ծանٳցٳմ է Շահագործման թٳյլտվٳթյան 

վերաբերյալ որոշման ընդٳնման մասին` «Վարչարարٳթյան հիմٳնքների և 

վարչական վարٳյթի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:

մատակարար կազմակերպٳթյٳնների մասնագիտական դրական 

եզրակացٳթյٳնները,

ինժեներատեխնոլոգիական սարքավորٳմների մոնտաժման և գործարկման 

աշխատանքների փորձարկٳմն իրականացրած կազմակերպٳթյٳնների դրական 

եզրակացٳթյٳնները,

կառٳցապատողի կամ նրա իրավահաջորդի գրավոր հայտարարٳթյٳնը՝ 

շինարարական օբյեկտը շահագործման պատրաստ լինելٳ վերաբերյալ,

շահագործման թٳյլտվٳթյան տրամադրման համար՝ «Տեղական տٳրքերի և 

վճարների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով կատարված վճարման 

անդորրագրի բնօրինակը,

ֆիզիկական անձի պարագայٳմ սٳյն դիմٳմին անհրաժեշտ է կցել դիմողի անձը 

հաստատող փաստաթղթի պատճենը (իրավաբանական անձի պարագայٳմ՝ 

պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականի պատճենը), իսկ կառٳցապատողի 

փոխարեն օրինական ներկայացٳցչի հանդես գալٳ պարագայٳմ՝ նաև 

համապատասխան լիազորագրի կրկնօրինակը:

Դիմٳմին կցվٳմ են

Շահագործման թٳյլտվٳթյան դիմٳմի քննարկման ժամկետը

3-օրյա ժամկետٳմ:Քայլ 2-ٳմ նշված դիմٳմը ստանալٳ օրվանից 
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եթե չի ներկայացվել Քայլ 2-ٳմ նշված դիմٳմին կից որևէ փաստաթٳղթ։

Ընդ որٳմ, 

բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի առանձնացված գٳյքային 

միավորների (բնակարաններ կամ ոչ բնակելի տարածքներ) ներքին հարդարման 

շինարարական աշխատանքների ոչ լրիվ իրականացٳմը Շահագործման 

թٳյլտվٳթյան տրամադրման մերժման հիմք չէ՝ բացառٳթյամբ ընդհանٳր 

օգտագործման տարածքների ներքին հարդարման, կանաչապատման 

աշխատանքների, փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրման ٳ 

ինժեներատեխնոլոգիական սարքավորٳմների մոնտաժման և գործարկման 

աշխատանքների, որոնք պետք է պարտադիր կերպով իրականացված լինեն 

ամբողջٳթյամբ:

Շահագործման թٳյլտվٳթյան ձևակերպٳմը կարող է մերժվել

Կառٳցապատողը մերժված դիմٳմով նախատեսված պայմաններն ապահովելٳ 

դեպքٳմ սٳյն ٳղեցٳյցٳմ նշված ընթացակարգով կարող է Երևանի 

քաղաքապետարանի «Մեկ Պատٳհան» գրասենյակ ներկայացնել կրկնակի 

դիմٳմ:

Երևանի քաղաքապետարանը կրկնակի դիմٳմը քննարկٳմ և կառٳցապատո-

ղին է տրամադրٳմ ձևակերպված առանձին Շահագործման թٳյլվٳթյան երկٳ 

օրինակները՝ 

Կրկնակի դիմٳմի ներկայացٳմ

3-օրյա ժամկետٳմ:դիմٳմը մٳտքագրելٳ օրվանից  

Բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի համար 

Շահագործման թٳյլտվٳթյٳնը հիմք է

կառٳցված օբյեկտի շահագործման իրավٳնքի ամրագրված սահմանափակٳմը 

դադարեցնելٳ, այսինքն՝ այն լիարժեք շահագործելٳ համար:
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«Քաղաքաշինٳթյան մասին» ՀՀ օրենք.

«Վարչարարٳթյան հիմٳնքների և վարչական վարٳյթի մասին»  

ՀՀ օրենք.

ՀՀ կառավարٳթյան 19.03.2015թ.  «ՀՀ կառٳցապատման 
նպատակով թٳյլտվٳթյٳնների և այլ փաստաթղթերի 
տրամադրման կարգը հաստատելٳ և ՀՀ կառավարٳթյան մի շարք 
որոշٳմներ ٳժը կորցրած ճանաչելٳ մասին» N596-Ն որոշٳմ.

ՀՀ կառավարٳթյան 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 

«ՀՀ քաղաքային և գյٳղական բնակավայրերٳմ 

ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների 

անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գٳյքի՝ ըստ դրա 

գտնվելٳ և /կամ/ տեղակայման վայրի համարակալման, 

հասցեավորման ٳ հասցեների պետական գրանցման կարգը 

հաստատելٳ և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին 

սահմանելٳ մասին» N 2387-Ն որոշٳմ.

ՀՀ Երևան քաղաքի ավագան26.12.2017 ٳթ. «Երևան 

համայնքٳմ տեղական տٳրքերի 2018 թվականի 

դրٳյքաչափերը սահմանելٳ մասին» N91-Ն  որոշٳմ.

Ի Ր Ա Վ Ա Կ Ա Ն   Ա Կ Տ Ե ՐԻ Ր Ա Վ Ա Կ Ա Ն   Ա Կ Տ Ե Ր
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ՀՀ Երևան քաղաքի ավագան26.12.2017 ٳթ. 

«Երևան համայնքٳմ տեղական վճարի 2018 թվականի 

դրٳյքաչափերը սահմանելٳ, Երևան քաղաքի ավագան2010 ٳ 

թվականի նոյեմբերի 26-ի N159-Ն, 2011 թվականի մայիսի 6-ի 

N224-Ն, 2012 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N521-Ն և 2013 

թվականի դեկտեմբերի 10-ի N90-Ն որոշٳմներն ٳժը կորցրած 

ճանաչելٳ մասին» N 89-Ն որոշٳմ.

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=109142
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=117427
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=117934
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=104401
https://www.yerevan.am/am/elders-decisions/91-n/
https://www.yerevan.am/am/elders-decisions/89-n-1/


ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈԻ ԿԱՌؤՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆؤՄՆԵՐ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻՆՔ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ       

ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

Տիգրան Բարսեղյան

ԵՐԵՎԱՆԻ 

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏؤԱՆ ԵՎ 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆؤԱՆ 

ՎԱՐՉؤԱՆ ՊԵՏ

Անդրանիկ Քասարյան

ԵՐԵՎԱՆԻ 

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆؤԱՆ ԵՎ 

ՀՈՂԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂؤԱՆ 

ՎԱՐՉؤԱՆ ՊԵՏ

Հայկ Ասատրյան

(Վարչական շրջանի ղեկավարը 

կարող է քաղաքաշինական 

փաստաթղթեր տրամադրել 

միայն համապատասխան 

վարչական շրջանի տարածքի 

որոշակի գոտիներٳմ գտնվող՝ 

II կամ III ռիսկայնٳթյան 

աստիճան ٳնեցող, 

անհատական բնակելի տների 

 դրանց օժանդակ ٳ

կառٳյցների համար)

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐ

Նախագծման թٳլտվٳթյան 

(ըստ անհրաժեշտٳթյան, նաև տեխնիկական 

պայմանների) տրամադրٳմ.

Ճարտարապետաշինարարական նախագծի 

համաձայնեցٳմ և Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյան 

տրամադրٳմ.

Քանդման կամ ապամոնտաժման թٳյլտվٳթյան 

տրամադրٳմ.

Վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից տրված 

շինարարٳթյան կամ քանդման թٳյլտվٳթյան 

ժամկետի երկարաձգٳմ.

Անհատական բնակելի տների օժանդակ կառٳյց-

ներին առնչվող մասնակի վերանորոգման ٳ հար-

դարման՝ շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չպա-

հանջող այլ աշխատանքների ٳ հարցերի քննար-

կٳմ:

Ավարտական ակտի (Շահագործման 

թٳյլտվٳթյան) ձևակերպٳմ.

Շինարարական աշխատանքները սկսելٳ 

վերաբերյալ  կառٳցապատողների կողմից  

Երևանի քաղաքապետարան ներկայացված  

իրազեկٳմների հետագա ընթացքի ապահովٳմ.

Շինարարٳթյան կամ Քանդման թٳյլտվٳթյան 

ժամկետի երկարաձգٳմ.

Նախագծման թٳլտվٳթյան (ըստ 

անհրաժեշտٳթյան նաև տեխնիկական 

պայմանների) տրամադրٳմ.

Ճարտարապետաշինարարական նախագծի 

համաձայնեցٳմ և Շինարարٳթյան 

թٳյլտվٳթյան տրամադրٳմ.

Քանդման կամ Ապամոնտաժման թٳյլտվٳթյան 

տրամադրٳմ.

Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չպահանջող 

էսքիզային նախագծի համաձայնեցٳմ.

Շինարարٳթյան կամ Քանդման թٳյլտվٳթյան 

ժամկետի երկարաձգٳմ.
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ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐ
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Դ.Անհաղթ



Երևանի քաղաքապետարանի թեժ գիծը` +(374 11) 514-000,

 գործٳմ է ամեն օր՝ ժամը 09։00-18։00

Երևանի քաղաքապետարանի 

«Թ Ե Ժ  Գ Ի Ծ»

Վարչական շրջանների թեժ գծերի հեռախոսահամարները 

գործٳմ են աշխատանքային օրերին՝ ժամը 9։00-ից մինչև 18:00:

+(374 11) 518-111

+(374 11) 518-008

+(374 11) 518-188

+(374 11) 518-288

+(374 11) 518-388

+(374 11) 518-488

+(374 11) 518-588

+(374 11) 518-688

+(374 11) 518-718

+(374 11) 518-738

+(374 11) 518-808

+(374 11) 518-889

ԳԱԶԻ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅؤؤՆ

ՎԵՈԼԻԱ  ՋؤՐ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ

ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման կենտրոն 

Ոստիկանٳթյٳն

Շտապ բٳժօգնٳթյան ծառայٳթյٳն 

ՍԱՆԻԹԵՔ

ԹԵԺ ԳԻԾ

1-08 շٳրջօրյա

+(374 11) 514 000 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի վերահսկողٳթյան 

վարչٳթյան պետ, Արմեն Սիմոնյան 

098-16-66-61 հեռախոսահամարը գործٳմ է շٳրջօրյա
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Ղ Ե Ց Ո Ւ Յ Ց Ն Ե Ր ؤ
կառٳցապատման նպատակով 

թٳյլտվٳթյٳնների և այլ քաղաքաշինական 
փաստաթղթերի տրամադրման ընթացակարգերի

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹؤՅԼՏՎؤؤՆ

(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

տրամադրելٳ ընթացակարգ (փٳլ)

ԿԱՌؤՑԱՊԱՏՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ

 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՍԿՍԵԼؤ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ

ընթացակարգ

ՔԱՆԴՄԱՆ ԿԱՄ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ

ԹؤՅԼՏՎؤؤՆ

տրամադրելٳ ընթացակարգ

(ՈՐՊԵՍ ԱՌԱՆՁԻՆ ՓԱՍՏԱԹؤՂԹ)

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ 
մշակելٳ, հաստատելٳ և համաձայնեցնելٳ

և ՇԻՆԱՐԱՐؤԱՆ
(ներառյալ ՔԱՆԴՄԱՆ կամ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ)

ԹؤՅԼՏՎؤؤՆ
տրամադրելٳ ընթացակարգ (փٳլ)
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Ղ Ե Ց Ո Ւ Յ Ց Ն Ե Ր ؤ
կառٳցապատման նպատակով 

թٳյլտվٳթյٳնների և այլ քաղաքաշինական 
փաստաթղթերի տրամադրման ընթացակարգերի

www.yerevan.am

կայքի «ՄԵԿ ՊԱՏؤՀԱՆ» և «Doing  Business» բաժիններٳմ:

ՇԻՆԱՐԱՐؤԱՆ

(ներառյալ  ՔԱՆԴՄԱՆ կամ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ) 

ԹؤՅԼՏՎؤԱՆ 

ժամկետի երկարաձգման ընթացակարգ

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ  

(ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹؤՅԼՏՎؤԱՆ) 

ձևակերպման ընթացակարգ (փٳլ)

àôÔºòàôÚòàôÔºòàôÚò

àôÔºòàôÚòàôÔºòàôÚò

Վերը նշված քաղաքաշինական փաստաթղթերի 

տրամադրման ընթացակարգերի յٳրաքանչյٳր

ՅՑԻ էլեկտրոնային տարբերակին կարելի է ծանոթանալؤՂԵՑؤ

Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական`

Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չպահանջող որոշակի 

աշխատանքների իրականացման համար 

ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ

և վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից

 համանման որոշ աշխատանքների քննարկման ընթացակարգեր

àôÔºòàôÚòàôÔºòàôÚò

https://www.yerevan.am/am/


www.yerevan.am 

կայքի, 

«ՄԵԿ ՊԱՏؤՀԱՆ» և «Doing  Business» 

բաժիններٳմ տեղադրված համապատասխան 

յցներիցٳղեցٳ

ՀԱՐԳԵԼԻ՛  ԿԱՌؤՑԱՊԱՏՈՂ

     Կառٳցապատման նպատակով համապատասխան թٳյլտվٳթյٳններ և 

այլ քաղաքաշինական փաստաթղթեր տրամադրելٳ (այդ թվٳմ՝ 

էլեկտրոնային  եղանակով) գործընթացները կարգավորվٳմ են ՀՀ 

կառավարٳթյան կողմից 2015 թվականի մարտի 19-ին ընդٳնված N596-Ն 

որոշմամբ հաստատված ընթացակարգերով:

Սٳյն ٳղեցٳյցով ներկայացվٳմ է Երևան քաղաքٳմ քաղաքաշինական 

գործٳնեٳթյٳն իրականացնելٳ նպատակով ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ  

(ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹؤՅԼՏՎؤԱՆ) ձևակերպման ընթացակարգը 

(փٳլը):

Ծանոթանալով դրան՝ Դٳք  կարող եք Երևանի քաղաքապետարանի «ՄԵԿ 

ՊԱՏؤՀԱՆ» գրասենյակ մٳտքագրել անհրաժեշտ հայտի (կամ դիմٳմի) 

ձևաթٳղթը՝ դրան կցելով պահանջվող մյٳս փաստաթղթերը: Սٳյն 

 թյանٳյլտվٳյցից կտեղեկանաք նաև համապատասխան թٳղեցٳ

տրամադրման ժամկետներին, ինչպես նաև քաղաքաշինական գոր-

ծٳնեٳթյٳն իրականացնելٳն առնչվող մի շարք այլ կարևոր տեղե-

կٳթյٳնների:

 «ՄԵԿ ՊԱՏؤՀԱՆ» գրասենյակٳմ դիմٳմը (կամ հայտը) մٳտ-

քագրելիս Ձեզ կտրամադրվի ծանٳցման թերթիկ, որտեղ նշված կլինի 

մٳտքագրված դիմٳմի քննարկման համար սահմանված ժամկետը և 

թվային ծածկագիրը (բանալին), որի միջոցով Դٳք կարող եք Երևանի 

քաղաքապետարանի www.yerevan.am պաշտոնական կայքի «Մեկ 

պատٳհան» բաժնից հետևել դիմٳմի (կամ հայտի) ընթացքին:

   Բոլոր փٳլերի դրական ելքի պարագայٳմ «ՄԵԿ ՊԱՏؤՀԱՆ»  

գրասենյակից Դٳք կստանաք անհրաժեշտ թٳյլտվٳթյٳններն ٳ հա-

մաձայնեցված նախագիծը և կկարողանաք իրականացնել համապա-

տասխան շինարարական աշխատանքներ:

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի 

տրամադրման ամբողջ ընթացակարգին և դրանց 

տրամադրման համար անհրաժեշտ դիմٳմներ 

(կամ հայտեր) լրացնելٳ ձևաթղթերին  

վերաբերող ավելի ընդգրկٳն տեղեկٳթյٳններ 

կարելի է ստանալ Երևանի քաղաքապետարանի 

պաշտոնական`
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