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Կառուցապատվող օբյեկտի համար տրվող
 փաստաթղթերի ժամկետներ (օր), այդ թվում`

Գործող ընթացակարգերի 
շրջանակում 

կառուցապատողներին
տրվող քաղաքաշինական 
փաստաթղթի անվանումը
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Ü³Ë³·ÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý  
(Ö³ñï³ñ³å»ï³-
Ñ³ï³Ï³·Í³ÛÇÝ
³é³ç³¹ñ³ÝùÇ) 
ïñ³Ù³¹ñáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙ`

Տեխնիկական պայմանի  
տրամադրում  (Ñ³Ù³å³ï³ë-
Ë³Ý Ù³ï³Ï³ñ³ñ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 
¹ÇÙ»Éáõ ·áñÍ³éáõÛÃÁ 
í»ñ³å³Ñí³Í ¿ ºñ¢³ÝÇ 
ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇÝ)

Ü³Ëù³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý 
Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ Ï³éáõó³å³-
ïáÕÇ ÏáÕÙÇó Ý³Ë³·ÍÇ 
Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáÕ 
ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý 
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ó»éù
µ»ñáõÙ

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý (¢/Ï³Ù 
ù³Ý¹Ù³Ý) ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý 
ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¢ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï 
Ý³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙ

²í³ñï³Ï³Ý ³ÏïÇ
(Þ³Ñ³·áñÍÙ³Ý 
ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý) Ó¢³Ï»ñåáõÙ 
(4.1+ 4.2), ³Û¹ ÃíáõÙ`

Համապատասխան դիմումի 
հիման վրա՝ ավարտված 
շինարարական օբյեկտը 
շահագործման ընդունող 
հանձնաժողովում 
ներկայացուցչի թեկնածության 
առաջադրում

Ընդունող հանձնաժողովի միջոցով
կառուցապատողի կողմից օբյեկտը 
շահագործման ընդունելուց հետո 
համապատասխան դիմումի 
հիման վրա ավարտական ակտի 
(շահագործման թույլտվության) 
ձևակերպում

Ց Ա Ն Կ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ 

ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎՈՂ  ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ



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:

3

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   
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:
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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:
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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 վավերացմամբ 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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Գործընթացը կարգավորվٳմ է

ՀՀ կառավարٳթյան 19.03.2015թ. N596-Ն որոշման

 Հավելված N1-ով հաստատված կարգով (68-137-րդ կետեր)

Ճարտարապետաշինարարական նախագիծը

(այսٳհետ Նախագծային փաստաթٳղթ) 

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   

Օրենքով սահմանված դեպքերٳմ կամ կառٳցապատողի հայեցողٳթյամբ 

Նախագծողի ընտրٳթյٳնը կարող է կատարվել նաև ճարտարապետական 

հրապարակային մրցٳյթների անցկացման միջոցով:

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ մշակելٳ, 

հաստատելٳ ٳ համաձայնեցնելٳ և ՇԻՆԱՐԱՐؤԱՆ

(ներառյալ  ՔԱՆԴՄԱՆ կամ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ)

ԹؤՅԼՏՎؤؤՆ տրամադրելٳ ընթացակարգ (փٳլ)
 
 

Քաղաքաշինական փաստաթٳղթ է, որը մշակվٳմ է Երևան համայնքի Գլխավոր հատա-

կագծով և Գոտևորման նախագծերով հաստատված փաստաթղթերին համապատաս-

խան  Նախագծման թٳյլտվٳթյամբ /ճարտարապետահատակագծային առաջադրան-

քով/ և ՀՀ օրենսդրٳթյան ٳ նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված 

պահանջների ապահովմամբ: Ընդ որٳմ, Շինարարٳթյան /ներառյալ Քանդման կամ 

Ապամոնտաժման/ թٳյլտվٳթյٳնը տրվٳմ է նախապես մշակված նախագծային փաս-

տաթղթերի հիման վրա:

Մշակվٳմ է քաղաքաշինական գործٳնեٳթյան հետևյալ աշխատանքներն իրականաց-

նելٳ նպատակով

բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինٳթյٳնների (այդ թվٳմ ոչ 

հիմնական) կառٳցման, դրանց վերակառٳցման (ներառյալ քանդման կամ 

ապամոնտաժման), վերականգնման և ٳժեղացման,

քաղաքաշինական համալիրների և գործառնական տարածքների հատակագծման, 

բարեկարգման և կանաչապատման: 

Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳնը

Փաստաթٳղթ է, որը հաստատٳմ է կառٳցապատողի  ինչպես նոր կառٳցա-

պատման նպատակով սահմանված կարգով տրամադրված հողամասٳմ, այնպես 

էլ  գոյٳթյٳն ٳնեցող շենքերٳմ և շինٳթյٳններٳմ որոշակի շինարարական 

գործٳնեٳթյٳն իրականացնելٳ կամ ոչ հիմնական շինٳթյٳն տեղադրելٳ 

իրավٳնքը:

Նախագծային փաստաթղթերը 

մինչև Երևանի քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցնելը

Կառٳցապատողին տրված Նախագծման թٳյլտվٳթյٳն /ճարտարա-

պետահատակագծային առաջադրանք/ ստանալٳ պարագայٳմ  անհրաժեշտ 

Նախագծային փաստաթղթերի մշակման նպատակով համապատասխան լիցեն-

զիա ٳնեցող նախագծային փաստաթղթեր մշակող կապալառٳի (Նախագծողի) 

հետ  պետք է կնքել նախագծային և հետազոտական աշխատանքների կապալի 

պայմանագիր:

1

Նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ավարտից հետո 
անհրաժեշտ է  քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննٳթյան գործٳ-
նեٳթյան լիցենզիա ٳնեցող անձի միջոցով այդ փաստաթղթերը ենթարկել 
համապատասխան փորձաքննٳթյան:

2

Փորձաքննٳթյան չեն ենթարկվٳմ.

-   II ռիսկայնٳթյան աստիճանի (կատեգորիայի) դասակարգٳմ ٳնեցող օբյեկտները, 

 որոնց նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանٳթյٳնը ՀՀ օրենսդրٳթյան 

 և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին  հավաստվٳմ է նա-

   խագծի հեղինակի կողմից տրվող երաշխավորագրով,



8

բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերը և ՀՀ օրենսդրٳթյամբ սահ-

մանված կարգով սերտիֆիկացված նախագծերի զրոյական նիշից բարձր նա-

խագծային փաստաթղթերը, քանի որ դրանք արդեն իսկ ենթարկված են փորձաքըն-

նٳթյան:

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննٳթյան իրականացման 

գործընթացին ٳ պայմաններին ավելի մանրամասն կարելի է ծանոթանալ ՀՀ 

կառավարٳթյան 19.03.2015թ. N 596-Ն որոշման Հավելված N2-ով հաստատված 

կարգից /Հավելված N2/:

Նախագծային փաստաթղթերը փորձաքննٳթյան ենթարկելٳց հետո  Կառٳցա-

պատողը հաստատٳմ է այն և ստորև նկարագրված քայլերի հաջորդակա-

նٳթյամբ ներկայացնٳմ Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ պատٳհան» 

գրասենյակ:

3

Ստորև նկարագրված գործընթացի իրականացման 

համար անհրաժեշտ է իմանալ

Բարեկարգման և կանաչապատման նախագծերը մշակվٳմ են ինչպես 

Նախագծային փաստաթղթերի կազմٳմ` որպես դրանց անբաժանելի մաս, այնպես 

էլ որպես ինքնٳրٳյն փաստաթٳղթ՝  ընդհանٳր օգտագործման տարածքների 

(զբոսայգիներ, հրապարակներ, փողոցներ, ճանապարհներ, լողափեր և այլն), 

բնٳթյան հատٳկ պահպանվող տարածքների, պատմամշակٳթային 

հٳշարձանների պահպանական գոտիների և այլ տարածքների լանդշաֆտային 

կազմակերպման նպատակով:

Նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակٳթյٳնն անհրաժեշտ է հա-

մապատասխանեցնել ՀՀ կառավարٳթյանն առընթեր քաղաքաշինٳթյան պետական 

կոմիտեի նախագահի 11.09.2017թ. N 128-Ն հրամանով հաստատված դրٳյթներին:

Նախագծային փաստաթղթերը.

կախված նախագծվող օբյեկտի ռիսկայնٳթյան աստիճանից (կատեգորիայից)  

կարող են մշակվել մեկ` «Աշխատանքային նախագիծ» կամ երկٳ` «Նախագիծ» և 

«Աշխատանքային փաստաթղթեր» փٳլերով՝ այդ թվٳմ.

մեկ փٳլով մշակվٳմ են II և III ռիսկայնٳթյան աստիճանների (կատեգորիաների) 

դասակարգٳմ ٳնեցող օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերը, ինչպես նաև 

բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերի և սերտիֆիկացված նախագծե-

րի տեղակապման նախագծերը,

երկٳ փٳլով` IV և V կատեգորիաների օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերը, 

ընդ որٳմ՝ 

այդպիսի դասակարգٳմ ٳնեցող օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի 

մշակման փٳլերը սահմանվٳմ են նախագծման թٳյլտվٳթյամբ և նախագծային 

կապալի պայմանագրով,

համաձայնեցվող փٳլ է համարվٳմ «Նախագիծ» փٳլը, որի հիման վրա կարող է 

տրվել շինարարٳթյան (ներառյալ քանդման կամ ապամոնտաժման) թٳյլտվٳթյٳն 

համապատասխան նշٳմով` շինարարական աշխատանքների (մասնավորապես՝ 

նախապատրաստական, հողային, շինմոնտաժային և այլն աշխատանքների),

1

2

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ մշակելٳ, հաստատելٳ ٳ 

համաձայնեցնելٳ և ՇԻՆԱՐԱՐؤԱՆ (ներառյալ  ՔԱՆԴՄԱՆ 

կամ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ) ԹؤՅԼՏՎؤؤՆ տրամադրելٳ ընթացակարգ (փٳլ)
 
 



ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ մշակելٳ, հաստատելٳ ٳ 

համաձայնեցնելٳ և ՇԻՆԱՐԱՐؤԱՆ (ներառյալ  ՔԱՆԴՄԱՆ 

կամ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ) ԹؤՅԼՏՎؤؤՆ տրամադրելٳ ընթացակարգ (փٳլ)
 
 

Վերջնական «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փٳլը մշակվٳմ է նախապես 
համաձայնեցված «Նախագիծ» փٳլի հիման վրա և դրանով ընդٳնված 
լٳծٳմներին համապատասխան: Վերջնական փٳլٳմ մշակվٳմ են բոլոր 
տեսակի շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների գծագրերն 
(աշխատանքային գծագրեր)՝ ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինٳթյան պետական կոմիտեի 
նախագահի 11.09.2017թ. N 128-Ն հրամանով հաստատված կանոններով 
սահմանված լրիվ կազմով, նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի 
պահանջներին և գործող ստանդարտներին համապատասխան:

3

Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյան հիման վրա ցանկացած շինարարական և 

զٳգահեռ աշխատանք կարող է իրականացվել բացառապես սահմանված 

ընթացակարգով համաձայնեցված ٳ հաստատված Նախագծային փաս-

տաթղթերի, նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին և ՀՀ 

օրենսդրٳթյանը համապատասխան:

Համաձայնեցված Նախագծային փաստաթղթերٳմ, Նախագծման թٳյլտվٳ-

թյամբ սահմանված պայմանների շրջանակٳմ, թٳյլատրելի փոփոխٳթյٳնների 

կատարٳմը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ենթակա է քննարկման սٳյն 

:մٳժամկետներ ٳ յցով նշված պահանջներովٳղեցٳ

Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ պատٳհան» գրասենյակ մٳտքագրել 

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

հաստատված N2-1 ձևաթղթով լրացված Նախագծային փաստաթղթերի 

համաձայնեցման և շինարարٳթյան /այդ թվٳմ  քանդման և 

ապամոնտաժման/ թٳյլտվٳթյٳն ստանալٳ դիմٳմ:

Նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցման և միաժամանակ 

Շինարարٳթյան (ներառյալ Քանդման կամ Ապամոնտաժման) 

թٳյլտվٳթյան ստացման համար անհրաժեշտ է

9

Ներբեռնել դիմٳմի ձևաթٳղթը և 

լրացված դիմٳմի օրինակելի ձևը

Հ Ի Շ Ե Ց ؤ Մ  

Կառٳցապատողն (դիմٳմատٳն) իր հայեցողٳթյամբ կարող է նաև Նախագծային 

փաստաթղթերի համաձայնեցման և Շինարարٳթյան (ներառյալ Քանդման կամ 

Ապամոնտաժման) թٳյլտվٳթյան ստացման դիմٳմը ներկայացնել էլեկտրոնային 

եղանակով՝ www.e-permits.am շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳնների ստացման 

առցանց համակարգի միջոցով:

Դիմٳմٳմ նշվٳմ և դրան կցվٳմ են

Կառٳցապատողի կողմից հաստատված Նախագծային փաստաթղթերը (երկٳ 
օրինակից): 

Փորձաքննٳթյան դրական եզրակացٳթյٳնը (կամ եզրակացٳթյٳնները), իսկ ՀՀ 
օրենսդրٳթյամբ սահմանված դեպքերٳմ՝ Նախագծային փաստաթղթերը մշակող 
կապալառٳի գրավոր Երաշխավորագիրը: 

Ֆիզիկական անձի դեպքٳմ  սٳյն դիմٳմին անհրաժեշտ է  կցել դիմողի անձը 
հաստատող փաստաթղթի պատճենը (իրավաբանական անձի դեպքٳմ՝ 
պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականի պատճենը), իսկ կառٳցապատողի 
փոխարեն իր օրինական ներկայացٳցչի հանդես գալٳ դեպքٳմ  նաև 
համապատասխան լիազորագիրը:  

Դիմٳմի ձևաթղթٳմ ներկայացված այլ տեղեկٳթյٳններ:  

Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյան (իսկ հաստատված ընթացակարգով նախա-
տեսված դեպքերٳմ  նաև քանդման թٳյլտվٳթյան) համար օրենքով սահմանված 
տեղական տٳրքը (կամ տٳրքերը) վճարելٳ մասին անդորրագիրը (կամ 
անդորրագրերը): Ընդ որٳմ, ՀՀ օրենսդրٳթյամբ սահմանված դեպքերٳմ  տե-
ղական տٳրքը վճարելٳ մասին անդորրագրի (անդորրագրերի) փոխարեն կարող 
է ներկայացվել նաև պետական վճարٳմների էլեկտրոնային համակարգի կողմից 
գեներացված անդորրագիրը կամ անդորրագրի 20 նիշանոց ծածկագիրը:

https://www.yerevan.am/am/one-window/#collapseTwo1#collapseWindow59
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Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ մշակելٳ, հաստատելٳ ٳ 

համաձայնեցնելٳ և ՇԻՆԱՐԱՐؤԱՆ (ներառյալ  ՔԱՆԴՄԱՆ 

կամ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ) ԹؤՅԼՏՎؤؤՆ տրամադրելٳ ընթացակարգ (փٳլ)
 
 

Եթե նոր կառٳցվող օբյեկտի շինարարٳթյٳնը հնարավոր չէ  առանց տվյալ 

կառٳցապատվող հողամասٳմ գտնվող շենքի (շենքերի) և /կամ/ շինٳթյան 

(շինٳթյٳնների) քանդման, ապա նոր կառٳցվող օբյեկտների համար տրամադրված 

շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳնը՝ համապատասխան նշٳմով, նաև քանդման (կամ 

ապամոնտաժման) թٳյլտվٳթյٳն է, ընդ որٳմ, քանդٳմը կամ ապամոնտաժٳմն 

իրականացվٳմ են սահմանված կարգով՝ համաձայնեցված նախագծային 

փաստաթղթերով ամրագրված հաջորդականٳթյամբ և կարգով: 
Այսպիսի դեպքերٳմ շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյան և քանդման թٳյլտվٳթյան 

համար օրենքով սահմանված տեղական տٳրքերը վճարվٳմ են միաժամանակ՝ 

համապատասխան հաշվեհամարներին: 

Շինարարٳթյան և Քանդման թٳյլտվٳթյٳնների տեղական տٳրքերը Երևանٳմ 

սահմանվٳմ է Երևան քաղաքի ավագանٳ որոշմամբ:

Ծանոթանալ տեղական տٳրքերի սահմանված 

դրٳյքաչափերին

Դիմٳմի քննարկման ժամկետներն են

սերտիֆիկացված նախագծերի տեղակապման դեպքٳմ    

II   

III   

IV   

կատեգորիայի օբյեկտների համար`

բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերի կամ 3-օրյա ժամկետٳմ

մնացած դեպքերٳմ                                                             5-օրյա ժամկետٳմ

կատեգորիայի օբյեկտների համար`                     10-օրյա ժամկետٳմ

կատեգորիայի օբյեկտների համար`                    15-օրյա ժամկետٳմ

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   

Հասարակٳթյան իրազեկٳմ պահանջող դեպքերٳմ նշված ժամկետներին

 գٳմարվٳմ է նաև ՀՀ կառավարٳթյան 28.10.1998 թ. N 660 որոշմամբ 

նախատեսված 15 օր ժամկետը:

դիմٳմին կից ներկայացված փաստաթղթերը և ձևաթղթٳմ նշված տվյալները  
պարٳնակٳմ են ոչ հավաստի կամ ոչ լիարժեք տեղեկٳթյٳններ կամ լրացٳցիչ 
առաջարկվող 5-օրյա ժամկետٳմ կառٳցապատողը չի համալրٳմ /չի ներկա-
յացնٳմ/ թերի ներկայացված կամ բացակայող փաստաթղթերը,

չեն ներկայացվել շինարարٳթյան և քանդման թٳյլտվٳթյٳնների համար 
օրենքով  սահմանված տեղական տٳրքերի վճարման անդորրագրերը,

նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակٳթյٳնը չեն համապատաս-
խանٳմ ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինٳթյան պետական կոմիտեի նախագահի 11.09.2017թ 
N 128-Ն հրամանով հաստատված պահանջներին,

դիմٳմով շինարարٳթյան իրականացման համար հայցվող ժամկետը 1.5-ից ավելի 
անգամ գերազանցٳմ է նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված 
շինարարٳթյան իրականացման տևողٳթյան նորմերով հաշվարկված ժամկետը:

Դիմٳմը մերժվٳմ է, եթե

նախագծային փաստաթղթերը չեն համապատասխանٳմ նախագծման 
թٳյլտվٳթյամբ (առաջադրանքով) սահմանված պայմաններին (այդ թվٳմ 
տեխնիկական պայմաններին) և սահմանափակٳմներին կամ դրանց կազմին ٳ 
բովանդակٳթյանը ներկայացվող պահանջներին,

նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցման և շինարարٳթյան (ներառյալ 
քանդման կամ ապամոնտաժման)  թٳյլտվٳթյան տրամադրման մասին դիմٳմը 
ներկայացվել է նախագծման թٳյլտվٳթյան (առաջադրանքի) գործողٳթյան 
ժամկետը լրանալٳց հետո,

https://www.yerevan.am/am/elders-decisions/91-n/


ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ մշակելٳ, հաստատելٳ ٳ 

համաձայնեցնելٳ և ՇԻՆԱՐԱՐؤԱՆ (ներառյալ  ՔԱՆԴՄԱՆ 

կամ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ) ԹؤՅԼՏՎؤؤՆ տրամադրելٳ ընթացակարգ (փٳլ)
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Կրկնակի դիմٳմի ներկայացٳմ.

Եթե բացակայٳմ են կրկնակի դիմٳմի մերժման հիմքերը, ապա նախագիծը 

համաձայնեցվٳմ և կառٳցապատողին է տրվٳմ Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն 

(ներառյալ Քանդման կամ Ապամոնտաժման), կրկնակի դիմٳմի ընդٳնման 

օրվանից՝

Նախագծային փաստաթղթերը  որոշակի դիտողٳթյٳններով հետ է վերադարձվٳմ 

Կառٳցապատողին: Վերջինս ապահովٳմ է դրանց լրամշակٳմն ٳ համալրٳմը  և 

սٳյն ٳղեցٳյցٳմ նշված ընթացակարգով Նախագծային փաստաթղթերի ٳ 

Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյան (ներառյալ Քանդման կամ Ապամոնտաժման) 

տրամադրման կրկնակի դիմٳմ է  ներկայացնٳմ Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ 

պատٳհան» գրասենյակ: 

Գործընթացի դրական ելքի արդյٳնքٳմ Երևանի 

քաղաքապետարանի «Մեկ պատٳհան» գրասենյակից 

կառٳցապատողը ստանٳմ է համաձայնեցված 

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
և տրամադրված

ՇԻՆԱՐԱՐؤԱՆ /ներառյալ Քանդման կամ Ապամոնտաժման/

ԹؤՅԼՏՎؤԱՆ
օրինակները

Տրամադրվٳմ է նաև շինարարٳթյան վարման մատյան`

դրոշմակնքված Երևանի քաղաքապետարանի կողմից

Կառٳցապատման թٳյլտվٳթյٳնների տրամադրման համար օրենքով և սٳյն 

 մ Երևանի քաղաքապետարանըٳյցով նախատեսված ժամկետներٳղեցٳ

կառٳցապատողին պատշաճ ձևով ծանٳցٳմ է Նախագծային փաստաթղթերի 

համաձայնեցման և Շինարարٳթյան (ներառյալ Քանդման կամ Ապամոնտաժման) 

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   

Շինարարٳթյան (ներառյալ Քանդման կամ Ապամոնտաժման) 

թٳյլտվٳթյան գործողٳթյան ժամկետների սկիզբ է համարվٳմ

«Վարչարարٳթյան հիմٳնքների և վարչական վարٳյթի մասին» ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳնն ٳժի մեջ մտնելٳ օրը, որը 
կառٳցապատողի կամ նրա օրինական ներկայացٳցչի կողմից այն փաստացի 
ստանալٳ հաջորդ օրն է:

Եթե բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի շինարարٳթյան 
թٳյլտվٳթյٳնٳմ առանձին են նշված ավարտական ակտի և շահագործման 
թٳյլտվٳթյան ձևակերպման ժամկետներն, ապա այդ դեպքٳմ շահագործման 
թٳյլտվٳթյան ձևակերպման ժամկետի հաշվարկի սկիզբ է համարվٳմ 
ավարտական ակտի հիմքով կառٳցվող (վերակառٳցվող, վերականգնվող, 
 ժեղացվող, արդիականացվող, ընդլայնվող) շենքի ավարտի պետականٳ
գրանցման հաջորդ օրը:

սերտիֆիկացված նախագծերի տեղակապման դեպքٳմ    

II   

III   

IV   

կատեգորիայի օբյեկտների համար`

բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերի կամ 3-օրյա ժամկետٳմ

մնացած դեպքերٳմ                                                             5-օրյա ժամկետٳմ

կատեգորիայի օբյեկտների համար`                     10-օրյա ժամկետٳմ

կատեգորիայի օբյեկտների համար`                    15-օրյա ժամկետٳմ
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Շինարարٳթյան (ներառյալ Քանդման կամ Ապամոնտաժման) 

թٳյլտվٳթյան գործողٳթյան ժամկետները սահմանվٳմ են

Նոր կառٳցվող շենքերի, շինٳթյٳնների համար 

Շինարարٳթյան (ներառյալ Քանդման կամ Ապամոնտաժման) թٳյլտվٳթյամբ 

սահմանվٳմ է շինարարٳթյան ավարտի ժամկետ՝ ըստ կառٳցապատողի 

հայցվող ժամկետի, բայց ոչ ավել քան նախագծային փաստաթղթերٳմ 

նախատեսված շինարարٳթյան իրականացման ժամկետի 1.5-ապատիկը:

Բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերի դեպքٳմ

Շինարարٳթյան (ներառ յա լ  Քանդման կամ Ապամոնտաժման) 

թٳյլտվٳթյամբ՝ կառٳցապատողի հայեցողٳթյամբ (մասնավորապես 

շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն տրամադրելٳ մասին կառٳցապատողի 

դիմٳմٳմ համապատասխան նշման դեպքٳմ)  կարող է սահմանվել.

ա/  Ավարտական ակտի և Շահագործման թٳյլտվٳթյան ձևակերպման 
առանձին ժամկետներ՝ դրանց ձևակերպٳմները հաստատված ընթացա-
կարգերի պահանջների շրջանակٳմ առանձին-առանձին կազմակերպելٳ 
համար

բ/  Ավարտական ակտի և Շահագործման թٳյլտվٳթյան ձևակերպման 
միևնٳյն ժամկետ, որի արդյٳնքٳմ կառٳցված օբյեկտի ավարտական 
ակտն ٳ շահագործման թٳյլտվٳթյٳնը, հաստատված ընթացակարգի 
պահանջների շրջանակٳմ, կձևակերպվեն միաժամանակ՝ մեկ ընդհանٳր 
ակտով: 

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   

Ավարտված շինարարական օբյեկտն ընդٳնող հանձնաժողովի աշխատանքի 

համար նախատեսվող ժամկետը նٳյնպես ներառվٳմ է շինարարٳթյան 

թٳյլտվٳթյան տևողٳթյան մեջ, բացառٳթյամբ բարձրագٳյն ռիսկայնٳթյան 

աստիճանի (V կատեգորիայի) օբյեկտների, որոնց ժամկետը  յٳրաքանչյٳր 

առանձին դեպքٳմ սահմանٳմ է Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառա-

վարٳթյٳնը:

Շինարարٳթյան (ներառյալ Քանդման կամ Ապամոնտաժման) թٳյլտվٳթյٳնը 

տրվٳմ է Նախագծային փաստաթղթերով տվյալ օբյեկտի շինարարٳթյան 

(քանդման կամ ապամոնտաժման) տևողٳթյան նորմերով հաշվարկված 

ժամկետով:

Գոյٳթյٳն ٳնեցող շենքերի և շինٳթյٳնների վերակառٳցման 

(ներառյալ  քանդման), վերականգնման, ٳժեղացման և 

բարեկարգման աշխատանքների համար՝ 
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Կառٳցապատողը Շինարարական (ներառյալ Քանդման կամ Ապամոնտաժման) 

աշխատանքները սկսելٳց առնվազն 3 օր առաջ պարտավոր է հաստատված 

ձևաթղթով (Ձև N2-5) Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ Պատٳհան» գրասենյակ 

մٳտքագրել  համապատասխան տեղեկանք  շինարարական աշխատանքները 

սկսելٳ և դրանք իրականացնողների մասին:

       Ընդ որٳմ, շինարարٳթյան ընթացքٳմ այդ տվյալներٳմ փոփոխٳթյٳններ 

տեղի ٳնենալٳ դեպքٳմ  դրանց մասին նٳյն ձևով անհրաժեշտ է իրազեկել 

Երևանի քաղաքապետարանին  5-օրյա ժամկետٳմ:

Շինարարٳթյան (ներառյալ Քանդման կամ Ապամոնտաժման) թٳյլտվٳթյամբ 

սահմանված ժամկետներٳմ կառٳցապատٳմը չավարտելٳ դեպքٳմ  

Կառٳցապատողը պարտավոր է համապատասխան դիմٳմ ներկայացնել Երևանի 

քաղաքապետարանի «Մեկ Պատٳհան» գրասենյակ՝ Շինարարٳթյան (ներառյալ 

Քանդման կամ Ապամոնտաժման) սահմանված ժամկետը երկարաձգելٳ համար:

Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չի պահանջվٳմ 

Ցածր ռիսկայնٳթյան աստիճանի  (I կատեգորիայի) դասակարգٳմ ٳնեցող 

օբյեկտների շինարարական աշխատանքների իրականացման դեպքٳմ, որոնց 

թվին են դասվٳմ շենքերի և շինٳթյٳնների ընթացիկ նորոգման, ներքին 

հարդարման, տարածքների բարեկարգման և այլ փոքրածավալ շինարարական 

աշխատանքներ, որոնք կարող են իրականացվել անշարժ գٳյքի սեփականատիրոջ 

կողմից առանց նախագծման և շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳնների:

Մատակարար կազմակերպٳթյٳնների կողմից ենթակառٳցվածքների 

անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների կատարման 

դեպքերٳմ, որոնց ի հայտ գալٳց հետո  այդ կազմակերպٳթյٳնները պետք է 

անհապաղ տեղեկացնեն Երևանի քաղաքապետարանին: Վթարը վերացնելٳց 

բացի մատակարար կազմակերպٳթյٳնը պարտավոր է լիարժեք վերականգնել 

վնասված փողոցի, մայթի ասֆալտապատված և/կամ սալիկապատված հատվածը՝ 

վերացնելով Երևան համայնքին պատճառված վնասը:

Շինարարٳթյան (ներառյալ Քանդման կամ Ապամոնտաժման) 

թٳյլտվٳթյٳնը ստանալٳց հետո Կառٳցապատողի կողմից 

իրականացման ենթակա պարտադիր պահանջներ

Կառٳցապատողը պարտավոր է շինարարական աշխատանքների իրականացման 

ամբողջ ժամանակահատվածٳմ ապահովել Երևան քաղաքի ավագանٳ 

16.03.2012թ. հ.405-Ն որոշմամբ սահմանված լրացٳցիչ պայմանները՝  շինարարա-

կան հրապարակը պատշաճ կազմակերպելٳ և պահպանելٳ, ինչպես նաև 

կառٳցապատման վերաբերյալ տեղեկատվական ցٳցանակը տեսանելի  վայրٳմ 

մշտապես փակցված պահելٳ առٳմներով:
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կամ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ) ԹؤՅԼՏՎؤؤՆ տրամադրելٳ ընթացակարգ (փٳլ)
 
 

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

«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 28.10.1998թ. «Կենսագործٳնեٳթյան միջավայրի 

ծրագրվող փոփոխٳթյٳնների մասին իրազեկման և հրապարակված 

քաղաքաշինական ծրագրերի ٳ նախագծերի քննարկմանը

 և որոշٳմների ընդٳնմանը հասարակٳթյան ներկայացٳցիչների 

մասնակցٳթյան կարգը հաստատելٳ  մասին» N660 որոշٳմ.

ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինٳթյան պետական կոմիտեի նախագահի 

11.09.2017թ. «Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և  

շինٳթյٳների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակٳթյٳնը 

սահմանող կանոնները և ՀՀ քաղաքաշինٳթյան նախարարի 29.11.2006թ. 

N273-Ն  հրամանն ٳժը կորցնելٳ մասին» N 128-Ն հրաման.

Երևան քաղաքի ավագան16.03.2012 ٳթ.

 «Քաղաքաշինական նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերով 

սահմանված նորմերի Երևանٳմ իրականացման լրացٳցիչ

 պայմանների կարգը սահմանելٳ մասին» N 405-Ն որոշٳմ.

ՀՀ կառավարٳթյան 07.06.2012թ. «ՀՀ-ٳմ բազմակի օգտագործման 

օրինակելի նախագծերի և դրանց կատալոգների ներդրման ٳ 

կիրառման կարգը հաստատելٳ մասին» N 814-Ն որոշٳմ

ՀՀ Երևան քաղաքի ավագան26.12.2017 ٳթ. «Երևան համայնքٳմ 

տեղական տٳրքերի 2018 թվականի դրٳյքաչափերը 

սահմանելٳ մասին» N91-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=66507
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=94956
http://www.minurban.am/am/lows/1488
https://www.yerevan.am/am/elders-decisions/91-n/
https://www.yerevan.am/am/elders-decisions/451/
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«ՄԵԿ ՊԱՏؤՀԱՆ» և «Doing  Business» 

բաժիններٳմ տեղադրված համապատասխան 

յցներիցٳղեցٳ

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`

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  ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱ-

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ մշակելٳ, հաստատելٳ ٳ համա-

ձայնեցնելٳ և ՇԻՆԱՐԱՐؤԱՆ (ներառյալ  ՔԱՆԴՄԱՆ կամ 

ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ) ԹؤՅԼՏՎؤؤՆ տրամադրելٳ 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:

ՀԱՐԳԵԼԻ՛  ԿԱՌؤՑԱՊԱՏՈՂ

http://www.yerevan.am
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