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ՑԱՆԿ
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Բարձրագույն ռիսկայնության
օբյեկտներ
(V կատեգորիա)

Բարձր ռիսկայնության օբյեկտներ
(IV կատեգորիա)

Միջինից բարձր ռիսկայնության
օբյեկտներ
(III կատեգորիա)

Միջին ռիսկայնության օբյեկտներ
(II կատեգորիա)

Գործող ընթացակարգերի
շրջանակում
կառուցապատողներին
տրվող քաղաքաշինական
փաստաթղթի անվանումը

Ցածր ռիսկայնության օբյեկտներ
(I կատեգորիա)

Կառուցապատվող օբյեկտի համար տրվող
փաստաթղթերի ժամկետներ (օր), այդ թվում`
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Համապատասխան դիմումի
հիման վրա՝ ավարտված
շինարարական օբյեկտը
շահագործման ընդունող
հանձնաժողովում
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առաջադրում
Ընդունող հանձնաժողովի միջոցով
կառուցապատողի կողմից օբյեկտը
շահագործման ընդունելուց հետո
համապատասխան դիմումի
հիման վրա ավարտական ակտի
(շահագործման թույլտվության)
ձևակերպում
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ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ
ԴԱՍԱԿԱՐԳؤՄԸ

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  ٳբարդٳթյٳնից, 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 երաշխավորագրով:

III կատեգորիա
ﬕջինից բարձր ռիսկայնٳթյան աստիճանի օբյեկտներ
Միջինից բարձր ռիսկայնٳթյան աստիճանի օբյեկտների թվին են դասվٳմ II և IV կատեգորիաների ռիսկայնٳթյան օբյեկտների ﬕջակայքٳմ բնٳթագրող ցٳցանիշներ
ٳնեցող օբյեկտները, որոնց նախագծային փաստաթղթերը ենթակա են պարզ փորձաքննٳթյան:

IV կատեգորիա
բարձր ռիսկայնٳթյան աստիճանի օբյեկտներ
Բարձր ռիսկայնٳթյան աստիճանի օբյեկտների թվին են դասվٳմ հատٳկ և կարևորագٳյն նշանակٳթյٳն ٳնեցող շինարարական օբյեկտները, որոնց նախագծային փաստաթղթերը ենթակա են պետական համալիր փորձաքննٳթյան` ներառյալ օրենքով
սահմանված պետական լիազորված մարﬕնների փորձաքննٳթյٳնները կամ մասնագիտական եզրակացٳթյٳնները:

V կատեգորիա
բարձրագٳյն ռիսկայնٳթյան աստիճանի օբյեկտներ
Բարձրագٳյն ռիսկայնٳթյան աստիճանի օբյեկտների թվին են դասվٳմ հատկապես
վտանգավոր և (կամ) տեխնիկապես բարդ, ինչպես նաև երկ ٳև 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:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Յٳրաքանչյٳր ռիսկայնٳթյան աստիճանի օբյեկտների  ٳդրանց 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:
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ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԻՄԱՆԱԼ

ՀՀ օրենսդրٳթյամբ թٳյլատրվող որոշակի շինարարական աշխատանք
իրականացնել ٳհամար անհրաժեշտ նախագծման թٳյլտվٳթյٳն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) ստանալ ٳհամար կառٳցապատողը 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 առաջադրանքը), շինարարական օբյեկտի ռիսկայնٳթյան աստիճանից կախված,
ٳնի 1-2 տարվա գործողٳթյան ժամկետ, որի ընթացքٳմ կառٳցապատողը
պետք է պատվիրի ճարտարապետաշինարարական նախագիծ  ٳդիﬕ Երևանի քաղաքապետարան՝ այդ նախագծի համաձայնեցման և համապատասխան
շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն ստանալ ٳհամար:
Շինարարական օբյեկտի ռիսկայնٳթյան աստիճանից  ٳբարդٳթյٳնից
կախված՝ ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերի
փորձաքննٳթյٳնները լինٳմ են տարբեր (մասնավորապես՝ նախագծողի
Երաշխավորագիր, Պարզ, Պետական համալիր և Հատٳկ համալիր փորձաքննٳթյٳններ):
Ճարտարապետաշինարարական նախագծի համաձայնեցٳﬓ  ٳշինարարٳթյան թٳյլտվٳթյան տրամադրٳմը կատարվٳմ է ﬕաժամանակ՝ կառٳցապատողի կողﬕց ներկայացված ﬔկ դիմٳﬕ հիման վրա:
Կախված նախատեսվող քաղաքաշինական գործընթացի առանձնահատկٳթյٳնից կամ անշարժ գٳյքի սեփականատիրոջ հայեցողٳթյٳնից, ﬕնչև շինարարٳթյٳնը սկսելը կարող է տրամադրվել առանձին Քանդման թٳյլտվٳթյٳն, որի տրամադրման, գործողٳթյան ժամկետների  ٳայլ 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:
Շինարարական կամ քանդման աշխատանքը սկսելٳց առնվազն 3 օր առաջ
կառٳցապատողը պետք է սահմանված ձևաթղթով Երևանի քաղաքապետարան ներկայացնի համապատասխան տեղեկատվٳթյٳն, իսկ դրա
չներկայացնելը հանդիսանٳմ է հիմք տրված թٳյլտվٳթյան գործողٳթյٳնը
ժամանակավորապես կասեցնել ٳհամար:
Շինարարٳթյան կամ Քանդման թٳյլտվٳթյամբ նախատեսված ժամկետի
կեսը լրանալ ٳդեպքٳմ շինարարական աշխատանքները չսկսելը հիմք է
տրված թٳյլտվٳթյٳնը Երևանի քաղաքապետարանի կողﬕց ٳժը կորցրած
ճանաչել ٳհամար, իսկ այն վերսկսել ٳվերաբերյալ դիմٳմ ներկայացնելٳ
դեպքٳմ սահմանված ընթացակարգով կառٳցապատողին կտրամադրվի նոր
թٳյլտվٳթյٳն:
Շինարարٳթյան կամ Քանդման թٳյլտվٳթյամբ նախատեսված ժամկետٳմ
շինարարական աշխատանքները չավարտելն առաջացնٳմ է օրենքով
սահմանված պատասխանատվٳթյٳն, այդ թվٳմ Վարչական իրավախախտٳﬓերի վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքով նախատեսված վարչական տٳգանք:

5

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԻՄԱՆԱԼ

Շինարարٳթյան կամ Քանդման թٳյլտվٳթյամբ նախատեսված ողջ ժամկետٳմ կառٳցապատողը պետք է ապահովի շինարարական հրապարակի
պատշաճ կազմակերպٳմը և կառٳցապատվող օբյեկտին վերաբերող
անհրաժեշտ տեղեկٳթյٳնների իրազեկٳմը՝ ցٳցատախտակի ﬕջոցով: Այս
պահանջները չպահպանել ٳդեպքٳմ 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  ٳպատասխանատվٳթյٳնների կրողը դառնٳմ է նոր սեփականատերը /կամ օգտագործողը/:
Քաղաքաշինական գործٳնեٳթյան հետ կապված վեճերը լٳծվٳմ են դատական կարգով:
Ճարտարապետաշինարարական նախագծով նախատեսված բոլոր աշխատանքների 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 կառٳցապատողը դիմٳմ է ներկայացնٳմ Երևանի քաղաքապետարան, որի հիման վրա
ձևակերպվٳմ է ﬕաժամանակ տրամադրվող Ավարտական ակտ և Շահագործման թٳյլտվٳթյٳն:
Նշված փաստաթٳղթը ստանալٳց հետո անհրաժեշտ է դիﬔլ ՀՀ ԿԱ անշարժ
գٳյքի կադաստրի պետական կոﬕտեի տարածքային գրասենյակ՝ անշարժ
գٳյքի համապատասխան պետական գրանցٳմ կատարել ٳհամար:
Կառٳցապատողի հայեցողٳթյան և շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյամբ սահմանված հատٳկ պայմանի առկայٳթյան դեպքٳմ բազմաբնակարան կամ
ստորաբաժանված շենքերի համար կարող են Ավարտական ակտը և Շահագործման թٳյլտվٳթյٳնը ձևակերպվել առանձին-առանձին:
Այս իրավٳնքը հնարավորٳթյٳն կընձեռի կառٳցապատողին նախ՝ Ավարտական ակտի հիմքով ապահովել շենքի նկատմամբ իրավٳնքի պետական
գրանցٳﬓ  ٳկատարել տարածքների օտարման գործարքներ: Դրան զٳգահեռ՝ շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳնٳմ նշված լրացٳցիչ ժամկետٳմ իրականացնել շենքի ինժեներական գծերի մոնտաժման, տեխնոլոգիական սարքավորٳﬓերի տեղադրման  ٳընդհանٳր օգտագործման տարածքների հարդարման բոլոր աշխատանքները, որոնց ավարտից հետո Երևանի քաղաքապետարանը 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 ձևակերպٳմը Երևանի քաղաքապետարանի կողﬕց ենթակա է ﬔրժման, եթե դիմٳմատٳն 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  ٳվճարների
գանձٳմ: Դրանց դրٳյքաչափերը սահմանվٳմ են Երևան քաղաքի
ավագան ٳհամապատասխան 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 քաղաքապետարանի աշխատակազﬕ ցանկացած «ՄԵԿ ՊԱՏؤՀԱՆ» գրասենյակ, որոնք
տեղակայված են Երևանի քաղաքապետարանի թվով երկ ٳև 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 փաստաթղթերի տրամադրٳմը (բացառٳթյամբ ավարտական ակտի և շահագործման
թٳյլտվٳթյան)

Երևան քաղաքի ավագան ٳ07.05.2010թ. N 107-Ն որոշմամբ

պատվիրակվել է վարչական շրջանների ղեկավարներին:
Այդպիսի աշխատանքներ իրականացնել ٳհամար անհրաժեշտ թٳյլտվٳթյٳն
ստանալ ٳհամար առաջարկվٳմ է համապատասխան հայտերը կամ դիմٳﬓերը
ներկայացնել անﬕջապես այդ

վարչական շրջանի աշխատակազﬕ

«ՄԵԿ

Պ Ա Տ  ؤՀ ԱՆ » գ ր ա ս ե ն յ ա կ , ո ր ո վ դ ի մ  ٳմ ա տ  ٳն կ ն պ ա ս տ ի ա կ ն կ ա լ վ ո ղ
թٳյլտվٳթյٳնն ավելի արագ ստանալ ٳգործընթացին:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
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:

Նախագծման կամ Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳնները և Ավարտական ակտերը
(Շահագործման թٳյլտվٳթյٳնները) էլեկտրոնային եղանակով ստանալ ٳհամար
կառٳցապատողը (հայտատٳն) պետք է էլեկտրոնային հայտը կամ դիմٳմը մٳտքագ ր ի Ե ր և ա ն ի ք ա ղ ա ք ա պ ե տ ա ր ա ն ՝ « w w w. e - p e r m i t s . a m » շ ի ն ա ր ա ր  ٳթ յ ա ն
թٳյլտվٳթյٳնների ստացման առցանց համակարգի ﬕջոցով, որի արդյٳնքٳմ
Երևանի քաղաքապետարանի կողﬕց կտրամադրվի համապատասխան
փաստաթղթի՝ էլեկտրոնային ստորագրٳթյամբ վավերացմամբ տարբերակը:

Մٳտք գործել «www.e-permits.am» համակարգ
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ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՍԿՍԵԼ ؤԻՐԱԶԵԿՄԱՆ
ընթացակարգ
Ընթացակարգը կարգավորվٳմ է
ՀՀ կառավարٳթյան 19.03.2015թ. N596-Ն որոշման
Հավելված N1-ով հաստատված կարգի 6-28-րդ և 68-137-րդ կետերով

Տրամադրված շինարարٳթյան (քանդման կամ ապամոնտաժման) թٳյլտվٳթյան
հիման վրա նախատեսվող աշխատանքները սկսելٳց առնվազն 3 օր առաջ
կառٳցապատողը պարտավոր է այդ մասին համապատասխան տեղեկանքով
իրազեկել Երևանի քաղաքապետարանին:
Տեղեկանքը ներկայացվٳմ է
Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ պատٳհան» գրասենյակ՝ ՀՀ
կառավարٳթյան 19.03.2015թ. N 596-Ն որոշման N5 հավելվածով հաստատված
N2-5 ձևաթղթով:
Ներբեռնել Տեղեկանքի ձևաթٳղթը և
լրացված հայտի օրինակելի ձևը

ՀԻՇԵՑؤՄ
Կառٳցապատողը (դիմٳմատٳն) իր հայեցողٳթյամբ կարող է Տեղեկանքը
մٳտքագրել նաև էլեկտրոնային եղանակով՝ www.e-permits.am
շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳնների ստացման առցանց համակարգի
ﬕջոցով:
Տեղեկանքٳմ անհրաժեշտ է լիարժեք նշել տեղեկٳթյٳններ
շինարարٳթյٳնն իրականացնող կապալառ ٳկազմակերٳթյան մասին,
տեխնիկական հսկողٳթյٳն իրականացնողի մասին,
հեղինակային հսկողٳթյٳն իրականացնողի մասին:
Եթե շինարարٳթյան ընթացքٳմ փոփոխվٳմ են շինարարٳթյան (կամ
քանդման) թٳյլտվٳթյան և (կամ) Տեղեկանքով նախկինٳմ ներկայացված
տվյալները
Կառٳցապատողը պարտավոր է նٳյն ձևաթղթով 5-օրյա ժամկետٳմ Երևանի
քաղաքապետարանի «Մեկ Պատٳհան» մٳտքագրել փոփոխված տեղեկատվٳթյանը վերաբերող համապատասխան Տեղեկանքը:
Եթե նախատեսվٳմ է իրականացնել ﬕջին ռիսկայնٳթյան աստիճանի
(Il կատեգորիայի) դասակարգٳմ ٳնեցող օբյեկտի շինարարٳթյٳն
ապա որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողٳթյٳնը (բացառٳթյամբ
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքով տեխնիկական հսկողٳթյան լիցենզիա
չպահանջող դեպքերի) կարող է փոխարինվել շինարարական աշխատանքների
պատասխանատ ٳկապալառٳի երաշխավորագրով` ՀՀ կառավարٳթյան
02.07.2009 թ. N 775-Ն և N777-Ն որոշٳﬓերով սահմանված պահանջների
ապահովման պայմանով:
Առանց կապալառ ٳկազմակերպٳթյան և (կամ) շինարարٳթյան որակի
նկատմամբ տեխնիկական հսկողի ներգրավման կառٳցապատողը
կարող է իրականացնել («Լիցենզավորման մասին»
ՀՀ օրենքով սահմանված դրٳյթների համաձայն)

Ш համապատասխան նպատակի համար նախատեսված հողամասի տարածքٳմ ոչ

Ш
Ш
Ш
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ձեռնարկատիրական նպատակով սեփականատիրոջ կողﬕց կառٳցվող` 300 քմ
ընդհանٳր մակերեսը չգերազանցող ﬕնչև երկ ٳվերգետնյա  ٳﬔկ
ստորգետնյա հարկ ٳնեցող անհատական բնակելի տների կառٳցٳմ,
հաստատված բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերով իրականացվող օբյեկտների կառٳցٳմ,
150 քմ ընդհանٳր մակերեսը չգերազանցող օժանդակ շինٳթյٳնների կառٳցٳմ,
50 քմ ընդհանٳր մակերեսը չգերազանցող ավտոտնակների կառٳցٳմ,

ԿԱՌؤՑԱՊԱՏՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՍԿՍԵԼ ؤԻՐԱԶԵԿՄԱՆ
ընթացակարգ

Ш 1000 քմ ընդհանٳր մակերեսը չգերազանցող ջերմոցների կառٳցٳմ,
Ш 500 քմ ընդհանٳր մակերեսը չգերազանցող գյٳղատնտեսական
Ш

արտադրական նշանակٳթյան ոչ հիﬓական շինٳթյٳնների կառٳցٳմ,
100 քմ ընդհանٳր մակերեսը չգերազանցող հասարակական նշանակٳթյան ոչ
հիﬓական շինٳթյٳնների կառٳցٳմ:

Նկարագրված ընթացակարգի  ٳպահանջների ապահովման
արդյٳնքٳմ կառٳցապատողի կողﬕց
Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ պատٳհան» գրասենյակ
մٳտքագրված Տեղեկանքը /այդ թվٳմ՝ փոփոխված
Տեղեկանքը/ ընդٳնվٳմ է ի գիտٳթյٳն,
և այդ մասին Երևանի քաղաքապետարանը եռօրյա ժամկետٳմ
գրավոր իրազեկٳմ է նաև ՀՀ քաղաքաշինական պետական
տեսչٳթյանը` կցելով Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք Ի պատճենը
Եթե հաստատված ընթացակարգով սահմանված ժամկետներٳմ և (կամ)
պահանջներով կառٳցապատողի կողﬕց Երևանի քաղաքապետարանի
«Մեկ Պատٳհան» գրասենյակ չի մٳտքագրվٳմ համապատասխան
Տեղեկանքը,
ապա այն հիմք է՝ կառٳցապատման օբյեկտի համար տրված շինարարٳթյան
թٳյլտվٳթյան գործողٳթյٳնը Երևանի քաղաքապետարանի կողﬕց
ժամանակավորապես կասեցնել ٳհամար: Այդպիսի դեպքերٳմ լիարժեք
տեղեկատվٳթյٳն պարٳնակող Տեղեկանքը Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ
պատٳհան» գրասենյակ կրկին մٳտքագրելٳց հետո այն կընդٳնվի ի գիտٳթյٳն,
և կառٳցապատողը կարող է սկսել կամ վերսկսել օբյեկտի շինարարական
աշխատանքները:
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

«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 հաստատել ٳև ՀՀ կառավարٳթյան ﬕ շարք որոշٳﬓեր ٳժը
կորցրած ճանաչել ٳմասին» N596-Ն որոշٳմ.
ՀՀ կառավարٳթյան 02.07.2009 «Քաղաքաշինٳթյան
բնագավառٳմ շինարարٳթյան իրականացման /բացառٳթյամբ
շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չպահանջող աշխատանքների և
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածով
հաստատված աղյٳսակի 17-րդ բաժնի 2-րդ կետով նախատեսված
այլ դեպքերի/ գործٳնեٳթյան լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի
ձևը հաստատել ٳմասին» N 777-Ն որոշٳմ.

ՀՀ կառավարٳթյան 02.07.2009 «Քաղաքաշինٳթյան բնագավառٳմ
շինարարٳթյան որակի տեխնիկական հսկողٳթյան /բացառٳթյամբ
շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չպահանջող աշխատանքների և
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածով հաստատված
աղյٳսակի 17-րդ բաժնի 3-րդ կետով նախատեսված այլ դեպքերի/
գործٳնեٳթյան լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը
հաստատել ٳմասին» N 775-Ն որոշٳմ.
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ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈԻ ԿԱՌؤՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆؤՄՆԵՐ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻՆՔ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

Տիգրան Բարսեղյան

Նախագծման թٳլտվٳթյան (ըստ
անհրաժեշտٳթյան նաև տեխնիկական
պայմանների) տրամադրٳմ.
Ճարտարապետաշինարարական նախագծի
համաձայնեցٳմ և Շինարարٳթյան
թٳյլտվٳթյան տրամադրٳմ.

ԵՐԵՎԱՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏؤԱՆ ԵՎ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆؤԱՆ
ՎԱՐՉؤԱՆ ՊԵՏ

Քանդման կամ Ապամոնտաժման թٳյլտվٳթյան
տրամադրٳմ.
Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չպահանջող
էսքիզային նախագծի համաձայնեցٳմ.
Շինարարٳթյան կամ Քանդման թٳյլտվٳթյան
ժամկետի երկարաձգٳմ.

Անդրանիկ Քասարյան

ԵՐԵՎԱՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆؤԱՆ ԵՎ
ՀՈՂԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂؤԱՆ
ՎԱՐՉؤԱՆ ՊԵՏ
Հայկ Ասատրյան

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ
ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐ
(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
 ٳդրանց օժանդակ
կառٳյցների համար)
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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.
Վարչական շրջանի ղեկավարի կողﬕց տրված
շինարարٳթյան կամ քանդման թٳյլտվٳթյան
ժամկետի երկարաձգٳմ.
Անհատական բնակելի տների օժանդակ կառٳյցներին առնչվող մասնակի վերանորոգման  ٳհարդարման՝ շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չպահանջող այլ աշխատանքների  ٳհարցերի քննարկٳմ:

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐ

Դ.Անհաղթ
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Երևանի քաղաքապետարանի
«Թ Ե Ժ Գ Ի Ծ»

ԹԵԺ ԳԻԾ
1-08 շٳրջօրյա
+(374 11) 514 000

Երևանի քաղաքապետարանի թեժ գիծը` +(374 11) 514-000,
գործٳմ է աﬔն օր՝ ժամը 09։00-18։00
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազﬕ վերահսկողٳթյան
վարչٳթյան պետ, Արﬔն Սիմոնյան
098-16-66-61 հեռախոսահամարը գործٳմ է շٳրջօրյա

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
-
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+(374 11) 518-889

ՎԵՈԼԻԱ ՋؤՐ

185

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ

180

ԳԱԶԻ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅؤؤՆ

104

ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման կենտրոն

101, 911, 112, 108

Ոստիկանٳթյٳն

102

Շտապ բٳժօգնٳթյան ծառայٳթյٳն

103

ՍԱՆԻԹԵՔ

8090

ؤՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ
կառٳցապատման նպատակով
թٳյլտվٳթյٳնների և այլ քաղաքաշինական
փաստաթղթերի տրամադրման ընթացակարգերի

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹؤՅԼՏՎؤؤՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)
տրամադրել ٳընթացակարգ (փٳլ)

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
մշակելٳ, հաստատել ٳև համաձայնեցնելٳ
և ՇԻՆԱՐԱՐؤԱՆ
(ներառյալ ՔԱՆԴՄԱՆ կամ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ)
ԹؤՅԼՏՎؤؤՆ
տրամադրել ٳընթացակարգ (փٳլ)

ՔԱՆԴՄԱՆ ԿԱՄ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ
ԹؤՅԼՏՎؤؤՆ
տրամադրել ٳընթացակարգ
(ՈՐՊԵՍ ԱՌԱՆՁԻՆ ՓԱՍՏԱԹؤՂԹ)

ԿԱՌؤՑԱՊԱՏՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՍԿՍԵԼ ؤԻՐԱԶԵԿՄԱՆ
ընթացակարգ
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ؤՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ
կառٳցապատման նպատակով
թٳյլտվٳթյٳնների և այլ քաղաքաշինական
փաստաթղթերի տրամադրման ընթացակարգերի

àôÔºòàôÚò
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ
(ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹؤՅԼՏՎؤԱՆ)
ձևակերպման ընթացակարգ (փٳլ)

àôÔºòàôÚò
ՇԻՆԱՐԱՐؤԱՆ
(ներառյալ ՔԱՆԴՄԱՆ կամ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ)
ԹؤՅԼՏՎؤԱՆ
ժամկետի երկարաձգման ընթացակարգ

àôÔºòàôÚò
Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չպահանջող որոշակի
աշխատանքների իրականացման համար
ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ
և վարչական շրջանների ղեկավարների կողﬕց
համանման որոշ աշխատանքների քննարկման ընթացակարգեր

Վերը նշված քաղաքաշինական փաստաթղթերի
տրամադրման ընթացակարգերի յٳրաքանչյٳր
ؤՂԵՑؤՅՑԻ էլեկտրոնային տարբերակին կարելի է ծանոթանալ
Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական`
www.yerevan.am
կայքի «ՄԵԿ ՊԱՏؤՀԱՆ» և «Doing Business» բաժիններٳմ:
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ՀԱՐԳԵԼԻ՛ ԿԱՌؤՑԱՊԱՏՈՂ
Կառٳցապատման նպատակով համապատասխան
թٳյլտվٳթյٳններ և այլ քաղաքաշինական փաստաթղթեր
տրամադրել( ٳայդ 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 իրականացնել ٳնպատակով
ԿԱՌؤՑԱՊԱՏՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
ՍԿՍԵԼ ؤԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ընթացակարգը:
Ծանոթանալով դրան՝ Դٳք

կարող եք Երևանի քաղաքապետարանի

«ՄԵԿ ՊԱՏؤՀԱՆ» գրասենյակ մٳտքագրել անհրաժեշտ հայտի (կամ
դիմٳﬕ) ձևաթٳղթը՝ դրան կցելով պահանջվող մյٳս փաստաթղթերը:
Սٳյն ٳղեցٳյցից կտեղեկանաք նաև համապատասխան թٳյլտվٳթյան
տրամադրման ժամկետներին, ինչպես նաև քաղաքաշինական գործٳնեٳթյٳն իրականացնելٳն առնչվող ﬕ շարք այլ կարևոր տեղեկٳթյٳնների:
«ՄԵԿ ՊԱՏؤՀԱՆ» գրասենյակٳմ դիմٳմը (կամ հայտը) մٳտքագրելիս 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  ٳհամաձայնեցված նախագիծը և կկարողանաք իրականացնել համապատասխան շինարարական աշխատանքներ:

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի
տրամադրման ամբողջ ընթացակարգին և դրանց
տրամադրման համար անհրաժեշտ դիմٳﬓեր
(կամ հայտեր) լրացնել ٳձևաթղթերին
վերաբերող ավելի ընդգրկٳն տեղեկٳթյٳններ
կարելի է ստանալ Երևանի քաղաքապետարանի
պաշտոնական`
www.yerevan.am
կայքի,
«ՄԵԿ ՊԱՏؤՀԱՆ» և «Doing

Business»

բաժիններٳմ տեղադրված համապատասխան
ٳղեցٳյցներից

