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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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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:
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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 վավերացված տարբերակը:

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

Ավարտական ակտը
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:

Շահագործման թٳյլտվٳթյٳնը
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 համապատասխան 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 առանձնահատկٳթյٳնները նկարագրված են սٳյն ٳղեցٳյցի առանձին ենթաբաժնٳմ:
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ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ
(ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹؤՅԼՏՎؤՅԱՆ)
ձևակերպման ընթացակարգ (փٳլ)

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ (ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹؤՅԼՏՎؤԱՆ)
ձևակերպման ընթացակարգ՝ ըստ քայլերի
Ընդٳնող հանձնաժողովի անդաﬓերի ներգրավٳմ
 ٳձևավորٳմ

ՔԱՅԼ I.

Անհրաժեշտ է Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ պատٳհան» գրասենյակ
մٳտքագրել Ընդٳնող հանձնաժողովի կազմٳմ Երևանի քաղաքապետարանի
աշխատակազﬕ ներկայացٳցչին ընդգրկել ٳհամապատասխան դիմٳմ:

Ներբեռնել դիմٳﬕ ձևաթٳղթը և
լրացված դիմٳﬕ օրինակելի ձևը

ՀԻՇԵՑؤՄ
Կառٳցապատողը (դիմٳմատٳն) իր հայեցողٳթյամբ կարող է դիմٳմը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային եղանակով՝ «www.e-permits.am» շինարարٳթյան
թٳյլտվٳթյٳնների ստացման առցանց համակարգով:

Դիմٳﬕն կցվٳմ են
Ֆիզիկական անձի պարագայٳմ՝ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը
(իրավաբանական անձի դեպքٳմ՝ պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականի
պատճենը), իսկ կառٳցապատողի փոխարեն որպես օրինական ներկայացٳցիչ
հանդես գալ ٳպարագայٳմ՝ 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 տրամադրել ٳծառայٳթյան
համար «Տեղական տٳրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված
կարգով նախատեսված տեղական վճարի անդորրագիրը (կամ անդորրագրերը):

Ծանոթանալ հասցե տրամադրել ٳծառայٳթյան համար
սահմանված տեղական վճարի դրٳյքաչափերին

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Հասցե տրամադրել ٳծառայٳթյան համար սահմանված տեղական վճարն
անհրաժեշտ է փոխանցել Երևանի քաղաքապետարանի 900015211452
հաշվեհամարին:

Դիմٳﬕ քննարկման ժամկետը
Հանձնաժողովի անդաﬕ թեկնածٳթյան առաջարկը կառٳցապատողը
ստանٳմ է.
դիմٳմը մٳտքագրել ٳօրվանից
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5-օրյա ժամկետٳմ

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ
(ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹؤՅԼՏՎؤՅԱՆ)
ձևակերպման ընթացակարգ (փٳլ)

Ընդٳնող հանձնաժողովի կազմٳմ պետք է ընդգրկվեն հետևյալ
սٳբյեկտներն  ٳշահագրգիռ կողﬔրը

1 Կառٳցապատողը կամ նրա օրինական ներկայացٳցիչը, ով հանդիսանٳմ է
Ընդٳնող հանձնաժողովի նախագահը:
Ընդ որٳմ, եթե շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյամբ առկա են համակառٳցապատողներ կամ գրանցված անշարժ գٳյքն (հողամասը կամ տարածքը) ٳնի
համասեփականատերեր, ապա վերջիններս նٳյնպես ներգրավվٳմ են Ընդٳնող
հանձնաժողովի կազմٳմ, որպես հանձնաժողովի անդաﬓեր:

2 Շինարարٳթյٳնն իրականացրած գլխավոր կապալառ ٳև ենթակապալառٳ
(եթե այդպիսին առկա է) կազմակերպٳթյٳնների ներկայացٳցիչները:

3 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 կապալառ ٳկազմակերպٳթյան
ներկայացٳցիչը:

ՀԻՇԵՑؤՄ
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված դրٳյթների համաձայն,
առանց կապալառ ٳկազմակերպٳթյան և (կամ) շինարարٳթյան որակի
նկատմամբ տեխնիկական հսկողի ներգրավման կառٳցապատողը կարող է
իրականացնել ﬕջին ռիսկայնٳթյան աստիճանի (Il կատեգորիայի) դասակարգٳմ
ٳնեցող հետևյալ օբյեկտների շինարարٳթյٳնը.
համապատասխան նպատակի համար նախատեսված հողամասի տարածքٳմ ոչ
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
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:

4 Հեղինակային հսկողٳթյٳն իրականացնողի ներկայացٳցիչը:

5 ՀՀ քաղաքաշինական պետական տեսչٳթյան ներկայացٳցիչը,
բացառٳթյամբ ﬕջին ռիսկայնٳթյան աստիճանի (Il կատեգորիայի) դասակարգٳմ
ٳնեցող և ոչ ձեռնարկատիրական նպատակով սեփականատիրոջ կողﬕց կառٳցված`
300 քմ ընդհանٳր մակերեսը չգերազանցող ﬕնչև երկ ٳվերգետնյա  ٳﬔկ
ստորգետնյա հարկ ٳնեցող անհատական բնակելի տների:
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ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ
(ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹؤՅԼՏՎؤՅԱՆ)
ձևակերպման ընթացակարգ (փٳլ)

6 Մատակարար կազմակերպٳթյٳնների ներկայացٳցիչները՝
համաձայն Նախագծման թٳյլտվٳթյամբ սահմանված պահանջների և/կամ
նախագծային փաստաթղթերով հաստատված պայմանների:
Մասնավորապես.
Էլեկտրամատակարարٳմ ապահովողն  ٳսպասարկողը՝
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ,
Ջրամատակարարٳմ  ٳջրահեռացٳմ ապահովողն  ٳսպասարկողը՝
«Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ,
Գազամատակարարٳմ ապահովողն  ٳսպասարկողը՝
«Գազպրոմ Արﬔնիա» ՓԲԸ-ի Երևանի ԳԳՄ,
Հեռահաղորդակցٳթյան ցանց անցկացրած կազմակերպٳթյան
(կամ օպերատորի) ներկայացٳցիչը:

ՀԻՇԵՑؤՄ
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 ընդգրկել ٳհարկ չկա:

7 Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազﬕ ներկայացٳցիչը:
Ընդٳնող հանձնաժողովի կազմٳմ ստորև թվարկվող դեպքերٳմ
կառٳցապատողը պետք է լրացٳցիչ ընդգրկի նաև
հետևյալ շահագրգիռ պետական մարﬕններն  ٳսٳբյեկտները
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):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Եթե շահագործման հանձնվող կառٳյցٳմ առկա են ՀՀ օրենսդրٳթյամբ
արտադրական վտանգավոր օբյեկտ համարվող տեխնոլոգիական սարքավորٳﬓեր
(մասնավորապես՝ շարժասանդٳղքներ, ճոպանٳղիներ, կարٳսելներ, ամբարձիչ
սարքավորٳﬓեր  ٳﬔխանիզﬓեր կամ վերելակներ), ապա Ընդٳնող հանձնաժողովի
կազմٳմ պետք է ընդգրկվի նաև այն տեղադրած  ٳմոնտաժած 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 լինել ٳմասին
տրամադրված Տեխնիկական անվտանգٳթյան փորձաքննٳթյան դրական
եզրակացٳթյٳնը:
Նշված՝ պետական գրանցման  ٳփորձաքննٳթյան 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
աշխատանքները ճարտարապետաշինարարական նախագծային
փաստաթղթերին համապատասխանել ٳվերաբերյալ 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 երկ ٳև
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 հիﬓավորվٳմ է Կատարողական փաստաթղթերով կամ կառٳցված օբյեկտի Տեխնիկական վիճակի (մասնավորապես՝ շահագործման ենթակա լինել )ٳմասին
համապատասխան հետազննٳթյան դրական եզրակացٳթյٳնով:

ՀԻՇԵՑؤՄ

«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՝ պահանջելով
կառٳցապատողից:
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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
իրականացնել ٳիրավٳնք (լիցենզիա):
Ընդ որٳմ, նշված Եզրակացٳթյٳնը կառٳցապատողն իր ﬕջոցների հաշվին պետք
է ներկայացնի հետևյալ դեպքերٳմ.

1. եթե բացակայٳմ են Կատարողական փաստաթղթերը կամ դրանց ﬕ մասը,
2. եթե կապալառٳն որևէ հիմքով (մասնավորապես՝ սնանկٳթյٳն, գործադիր
մարﬓի կալանավորٳմ կամ բացակայٳթյٳն, կառٳցապատողի դեմ
դատական վեճերի առկայٳթյٳն) ընդգրկված չէ Ընդٳնող հանձնաժողովի
կազմٳմ,

3. եթե Ընդٳնող հանձնաժողովի կազմٳմ որևէ պատճառով ընդգրկված չեն
կապալառ ٳկազմակերպٳթյٳնը կամ տեխնիկական հսկողը,

4. եթե ﬕջին ռիսկայնٳթյան աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգٳմ
ٳնեցող և ոչ ձեռնարկատիրական նպատակով սեփականատիրոջ կողﬕց
կառٳցված, 300 քմ ընդհանٳր մակերեսը չգերազանցող ﬕնչև երկٳ
վերգետնյա  ٳﬔկ 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),

5. եթե ﬕջին ռիսկայնٳթյան աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգٳմ
ٳնեցող և ոչ ձեռնարկատիրական նպատակով սեփականատիրոջ կողﬕց
կառٳցված, 300 քմ ընդհանٳր մակերեսը չգերազանցող, ﬕնչև երկٳ
վերգետնյա  ٳﬔկ 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 լինել ٳփաստը:

դ) Ընդٳնող հանձնաժողովի ակտը պետք է ստորագրված  ٳկնքված (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:

ՀԻՇԵՑؤՄ
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 կազﬔլ ٳդեպքի:
Մատակարար կազմակերպٳթյٳնների կողﬕց Ընդٳնող հանձնաժողովի ակտի
ստորագրٳմը հիմք է այդ կազմակերպٳթյٳնների կողﬕց համապատասխան
ծառայٳթյٳնների մատٳցման պայմանագիր կնքել ٳհամար:
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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  ٳտրամադրված տեխնիկական պայմաններին:
Այն ենթակա է իրականացման սٳյն ٳղեցٳյցի ՔԱՅԼ I-ٳմ նշված՝ դիմٳﬓ
ստանալ ٳօրվանից հետևյալ ժամկետներٳմ.
II և III ռիսկայնٳթյան աստիճանների (կատեգորիաների)
դասակարգٳմ ٳնեցող օբյեկտների համար`

IV և V ռիսկայնٳթյան աստիճանների (կատեգորիաների)
դասակարգٳմ ٳնեցող օբյեկտների համար`

3-օրյա ժամկետٳմ

5-օրյա ժամկետٳմ

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 վերացնել ٳպարագայٳմ
կառٳցապատողը կարող է կրկին դիﬔլ Ընդٳնող հանձնաժողովի համապատասխան ներկայացٳցչին (այսինքն՝ այդ մարﬓին), որը եռօրյա ժամկետٳմ
պետք է տա իր եզրակացٳթյٳնն  ٳստորագրի 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 ձևակերպել ٳդիմٳմ:

Ներբեռնել դիմٳﬕ ձևաթٳղթը և
լրացված դիմٳﬕ օրինակելի ձևը

ՀԻՇԵՑؤՄ
Կառٳցապատողը (դիմٳմատٳն) իր հայեցողٳթյամբ կարող է Ավարտական
ակտի և Շահագործման թٳյլտվٳթյան ձևակերպման դիմٳմը ներկայացնել

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

Դիմٳﬕն կցվٳմ են
Ընդٳնող հանձնաժողովի ակտը,
Կատարողական փաստաթղթերի ցանկը կամ շինٳթյٳնը շահագործման
ենթակա լինել ٳվերաբերյալ 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:
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ՀԻՇԵՑؤՄ
vԱվարտական ակտի և Շահագործման թٳյլտվٳթյան համար համապատասխան
տեղական վճարները սահմանվٳմ են Երևան քաղաքի ավագան ٳ26.12.2017թ.
N89-Ն որոշմամբ, որոնք, ըստ օբյեկտի կառٳցապատման ընդհանٳր մակերեսի
և գտնվել ٳտարածագնահատման գոտ( ٳմասնավորապես՝ 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
գտնվել ٳվայրի՝ Երևան քաղաքի վարչական շրջանի ստորև նշված համապատասխան հաշվեհամարներին՝
900055313382
ԱՋԱՓՆՅԱԿ
ԱՎԱՆ

900035495119

ԱՐԱԲԿԻՐ

900035311209

ԴԱՎԹԱՇԵՆ

900055314257

ԷՐԵԲؤՆԻ

900025311540

ԿԵՆՏՐՈՆ

900015213185

ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ

900055040225

ՆՈՐ ՆՈՐՔ

900035050328

ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ

900015221311

ՆؤԲԱՐԱՇԵՆ

900025312373

ՇԵՆԳԱՎԻԹ

900025100588

ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹؤՆ

900035500033

ՔԱՅԼ III-ٳմ նշված Ավարտական ակտի քննարկման
դիմٳﬕ ժամկետները
դիմٳﬕ ընդٳնման օրվանից՝
II

և

IV

III կատեգորիայի օբյեկտների համար

3-օրյա ժամկետٳմ

V կատեգորիայի օբյեկտների համար

5-օրյա ժամկետٳմ

և

Գործընթացի դրական ելքի պարագայٳմ
Երևանի քաղաքապետարանի
«Մեկ պատٳհան» գրասենյակից դիմٳմատٳն ստանٳմ է
ՁԵՎԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ (ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ
ԹؤՅԼՏՎؤԱՆ)
երկ ٳօրինակները

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Կառٳցապատման թٳյլտվٳթյٳնների տրամադրման համար օրենքով և սٳյն
ٳղեցٳյցով նախատեսված ժամկետներٳմ Երևանի քաղաքապետարանը
կառٳցապատողին պատշաճ ձևով ծանٳցٳմ է ձևակերպված Ավարտական ակտի
(Շահագործման թٳյլտվٳթյան) վերաբերյալ որոշման ընդٳնման մասին`
«Վարչարարٳթյան հիմٳնքների և վարչական վարٳյթի մասին» ՀՀ օրենքով
սահմանված կարգով:
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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 սահմանափակٳմը դադարեցնել ٳհամար:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
vՁմռան աﬕսներին ձևակերպվող Ավարտական ակտով կարող է նախատեսվել
շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չպահանջող բարեկարգման աշխատանքները մոտակա
գարնանային-ամառային աﬕսներին իրականացնել ٳվերաբերյալ 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 սարքավորٳﬓերի մոնտաժման և գործարկման աշխատանքներին:
vԱվարտական ակտը կարող է նաև ձևակերպվել ոչ էական շեղٳﬓերով կառٳցված
լինել ٳդեպքٳմ, 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 արտահայտչաﬕջոցների (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:

Ավարտական ակտի ձևակերպٳմը կարող է ﬔրժվել, եթե
չի ներկայացվել ՔԱՅԼ III-ٳմ նշված՝ դիմٳﬕն կից պահանջվող որևէ փաստաթٳղթ։

Կրկնակի դիմٳմ ներկայացնել ٳդեպքٳմ
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) երկ ٳօրինակները
դիմٳմը մٳտքագրել ٳօրվանից

3-օրյա ժամկետٳմ
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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 բոլոր 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 ստանալ ٳդիմٳﬕ 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 կազմակերպٳթյٳնների և ինժեներական կամ տեխնոլոգիական սարքավորٳﬓեր
տեղադրած (մոնտաժած) սٳբյեկտների ներկայացٳցիչները,
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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  ٳտրամադրված տեխնիկական պայմաններին` սٳյն
ٳղեցٳյցի ՔԱՅԼ I-ٳմ նշված՝
դիմٳﬓ ստանալ ٳօրվանից

10-օրյա ժամկետٳմ

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
դիմٳմը մٳտքագրել ٳօրվանից

5-օրյա ժամկետٳմ

Ներբեռնել Ավարտական ակտի ձևակերպման
դիմٳﬕ ձևաթٳղթը (Ձև 3-3-2)

Գործընթացի դրական ելքի պարագայٳմ
Երևանի քաղաքապետարանի
«Մեկ պատٳհան» գրասենյակից դիմٳմատٳն
ստանٳմ է ձևակերպված
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ
երկ ٳօրինակները

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Կառٳցապատման թٳյլտվٳթյٳնների տրամադրման համար օրենքով և սٳյն
ٳղեցٳյցով նախատեսված ժամկետներٳմ Երևանի քաղաքապետարանը
կառٳցապատողին պատշաճ ձևով ծանٳցٳմ է Ավարտական ակտի ընդٳնման
մասին` «Վարչարարٳթյան հիմٳնքների և վարչական վարٳյթի մասին» ՀՀ
օրենքով սահմանված կարգով:

Բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի համար
առանձին ձևակերպված Ավարտական ակտը հիմք է
կառٳցված օբյեկտի և դրա կազմٳմ ստորաբաժանված գٳյքային ﬕավորների
(բնակարաններ կամ ոչ բնակելի տարածքներ) նկատմամբ գٳյքային իրավٳնքների
գրանցման համար՝ առանց շահագործման իրավٳնքի:
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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:
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 աշխատանքները մոտակա գարնանային-ամառային աﬕսներին իրականացնելٳ
վերաբերյալ պայման: Այդ աշխատանքներն ավարտվٳմ են տրամադրվող
Շահագործման թٳյլտվٳթյամբ սահմանված ժամկետٳմ և ընդٳնվٳմ Երևանի
քաղաքապետարանի ներկայացٳցչի մասնակցٳթյամբ:

Առանձին Շահագործման թٳյլտվٳթյٳն ստանալ ٳհամար
անհրաժեշտ հաջորդական քայլերը

Քայլ 1.

Անհրաժեշտ մասնագիտական դրական եզրակացٳթյٳնների
ապահովٳմ.

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 եզրակացٳթյٳններով, մասնավորապես.
մատակարար կազմակերպٳթյٳններ
համաձայն Նախագծման թٳյլտվٳթյամբ սահմանված պահանջների և/կամ
նախագծային փաստաթղթերով հաստատված պայմանների,
այդ թվٳմ՝
Էլեկտրամատակարարٳմ ապահովողն  ٳպասարկողը՝
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ,
Ջրամատակարարٳմ  ٳջրահեռացٳմ ապահովողն  ٳսպասարկողը՝
«Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ,
Գազամատակարարٳմ ապահովողն  ٳսպասարկողը՝
«Գազպրոմ Արﬔնիա» ՓԲԸ-ի Երևանի ԳԳՄ,
Հեռահաղորդակցٳթյան ցանց անցկացրած կազմակերպٳթյան
(կամ օպերատորի) ներկայացٳցիչը,
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ՀԻՇԵՑؤՄ
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 կնքել ٳհամար:

ինժեներատեխնոլոգիական սարքավորٳﬓերի մոնտաժման և գործարկման
աշխատանքների փորձարկٳﬓ իրականացրած կազմակերպٳթյٳններ, այդ
թվٳմ՝
վերելակներ, շարժասանդٳղքներ և համանման այլ սարքեր,
օդափոխٳթյան կամ ջերմամատակարարման սարքավորٳﬓեր,
բազմաբնակարան շենքի շահագործման  ٳկենսապահովման համար, ըստ
Նախագծային փաստաթղթերի նախատեսված, այլ տեխնոլոգիական
սարավորٳﬓեր,

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
տրամադրել ٳնպատակով 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

ՀԻՇԵՑؤՄ
Կառٳցապատողը (դիմٳմատٳն) իր հայեցողٳթյամբ կարող է առանձին
Շահագործման թٳյլտվٳթյան ձևակերպման դիմٳմը ներկայացնել

«www.e-permits.am»

շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳնների ստացման

առցանց համակարգով:
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Դիմٳﬕն կցվٳմ են
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 լինել ٳվերաբերյալ,
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 գալ ٳպարագայٳմ՝ նաև
համապատասխան լիազորագրի կրկնօրինակը:

Շահագործման թٳյլտվٳթյան դիմٳﬕ քննարկման ժամկետը
Քայլ 2-ٳմ նշված դիմٳմը ստանալ ٳօրվանից

3-օրյա ժամկետٳմ:

Գործընթացի դրական ելքից հետո
Երևանի քաղաքապետարանի
«Մեկ պատٳհան» գրասենյակից դիմٳմատٳին են
տրամադրվٳմ ձևակերպված
ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹؤՅԼՏՎؤԱՆ
երկ ٳօրինակները

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Կառٳցապատման թٳյլտվٳթյٳնների տրամադրման համար օրենքով և սٳյն
ٳղեցٳյցով նախատեսված ժամկետներٳմ Երևանի քաղաքապետարանը
կառٳցապատողին պատշաճ ձևով ծանٳցٳմ է Շահագործման թٳյլտվٳթյան
վերաբերյալ որոշման ընդٳնման մասին` «Վարչարարٳթյան հիմٳնքների և
վարչական վարٳյթի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:
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Բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի համար
Շահագործման թٳյլտվٳթյٳնը հիմք է
կառٳցված օբյեկտի շահագործման իրավٳնքի ամրագրված սահմանափակٳմը
դադարեցնելٳ, այսինքն՝ այն լիարժեք շահագործել ٳհամար:

Շահագործման թٳյլտվٳթյան ձևակերպٳմը կարող է ﬔրժվել

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:

Կրկնակի դիմٳﬕ ներկայացٳմ

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 կառٳցապատողին է տրամադրٳմ ձևակերպված առանձին Շահագործման թٳյլվٳթյան երկٳ
օրինակները՝

դիմٳմը մٳտքագրել ٳօրվանից

3-օրյա ժամկետٳմ:
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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 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
«ՀՀ քաղաքային և գյٳղական բնակավայրերٳմ
ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների
անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գٳյքի՝ ըստ դրա
գտնվել ٳև /կամ/ տեղակայման վայրի համարակալման,
հասցեավորման  ٳհասցեների պետական գրանցման կարգը
հաստատել ٳև հասցեների գրանցման լիազոր մարﬕն
սահմանել ٳմասին» N 2387-Ն որոշٳմ.

ՀՀ Երևան քաղաքի ավագան ٳ26.12.2017թ. «Երևան
համայնքٳմ տեղական տٳրքերի 2018 թվականի
դրٳյքաչափերը սահմանել ٳմասին» N91-Ն որոշٳմ.

ՀՀ Երևան քաղաքի ավագան ٳ26.12.2017թ.
«Երևան համայնքٳմ տեղական վճարի 2018 թվականի
դրٳյքաչափերը սահմանելٳ, Երևան քաղաքի ավագան ٳ2010
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
ճանաչել ٳմասին» N 89-Ն որոշٳմ.
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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 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
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

