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և վարչական շրջանների ղեկավարների կողﬕց
համանման որոշ աշխատանքների քննարկման ընթացակարգեր

ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ

աշխատանքների իրականացման համար

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔؤՄ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾؤՆԵؤؤՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ؤՆՊԱՏԱԿՈՎ
Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չպահանջող որոշակի
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ՑԱՆԿ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎՈՂ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ

Ü³Ë³·ÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý
(Ö³ñï³ñ³å»ï³Ñ³ï³Ï³·Í³ÛÇÝ
³é³ç³¹ñ³ÝùÇ)
ïñ³Ù³¹ñáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙ`
Տեխնիկական պայմանի
տրամադրում (Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ï³Ï³ñ³ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
¹ÇÙ»Éáõ ·áñÍ³éáõÛÃÁ
í»ñ³å³Ñí³Í ¿ ºñ¢³ÝÇ
ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇÝ)
Ü³Ëù³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý
Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ Ï³éáõó³å³ïáÕÇ 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

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`

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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Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չպահանջող որոշակի
աշխատանքների իրականացման համար
ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ
և վարչական շրջանների ղեկավարների կողﬕց
համանման որոշ աշխատանքների քննարկման ընթացակարգեր
Գործընթացը կարգավորվٳմ է
ՀՀ կառավարٳթյան 19.03.2015թ. N596-Ն որոշման
Հավելված N1-ով հաստատված կարգի 136-րդ; 137-րդ կետերով և
Հավելված N4-ի ՑԱՆԿ N1-ով

Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չպահանջող ցածր
ռիսկայնٳթյան աստիճանի (I կատեգորիայի) դասակարգٳմ
ٳնեցող օբյեկտների թվին են դասվٳմ

1 Շենքերի և շինٳթյٳնների ընթացիկ նորոգման, ներքին հարդարման,
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տարածքների բարեկարգման և այլ փոքրածավալ շինարարական
աշխատանքները, որոնք կարող են իրականացվել անշարժ գٳյքի
սեփականատիրոջ կողﬕց` առանց նախագծման և շինարարٳթյան
թٳյլտվٳթյٳնների:
Մատակարար կազմակերպٳթյٳնների կողﬕց ենթակառٳցվածքների
անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների կատարման
դեպքերը, որոնց մասին այդ կազմակերպٳթյٳնները պետք է անհապաղ
տեղեկացնեն Երևանի քաղաքապետարանին, իսկ վթարը վերացնելٳց հետո
վերացնեն նաև պատճառված ﬖասը: Այս դեպքերٳմ պատճառված ﬖասի
վերականգնٳմը վերաբերٳմ է քանդված ասֆալտբետոնե ծածկի կամ մայթի
քանդված հատվածի լիարժեք վերականգնմանը:

Անշարժ գٳյքի սեփականատիրոջ կողﬕց առանց
շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյան կարող են իրականցվել
ընթացիկ նորոգման, ներքին հարդարման, բարեկարգման և համանման այլ
աշխատանքներ, որոնք ՀՀ օրենսդրٳթյամբ համարվٳմ են ցածր
ռիսկայնٳթյան աստիճանի (I կատեգորիայի) դասակարգٳմ ٳնեցող օբյեկտների
շինարարական աշխատանքներ,
ընթացիկ նորոգման և ներքին հարդարման աշխատանքներ, որոնց դեպքٳմ
ապահովվٳմ են շենքերի, շինٳթյٳնների, ինժեներական սարքավորٳﬓերի,
ինչպես նաև դրանց առանձին մասերի պահպանٳﬓ  ٳշահագործման որակը և
ներառٳմ են ﬖասվածքների  ٳանսարքٳթյٳնների վերացման կանխարգելիչ
ﬕջոցառٳﬓեր:
Մասնավորապես.
շենքերի ներսٳմ (այդ թվٳմ՝ նկٳղային տարածքներٳմ) պատերի  ٳսյٳների
ներքին հարդարٳﬓեր, հիﬓապատերի սվաղ և այլն,
շենքերի ներքին պատերի և ﬕջնորﬓերի ամրացٳմ, սվաղٳմ, երեսապատٳմ
(կերաﬕկական սալիկներ, պաստառներ և այլն) և ներկٳմ (այդ թվٳմ՝ դրանց
նորոգٳմ, փոխٳմ, փոխարինٳմ),
շենքերի ներսٳմ բոլոր տեսակի ﬕջնորﬓերի կոնստրٳկցիաների նորոգٳմ,
փոխٳմ, փոխարինٳմ,
շենքերի կտٳրների փայտյա կոնստրٳկցիաների ամրացٳմ` կցանٳﬓերի,
ծայրակցվածների և այլ ﬕացٳﬓերի թٳլացած տեղերٳմ լրացٳցիչ հեղյٳսների
և երկաթակապերի տեղադրմամբ,
կտٳրների մասնակի (կտٳրի ընդհանٳր մակերեսի ﬕնչև 30 տոկոսը) փոխٳմ,
մետաղյա ծածկերի առանձին մասերի նորոգٳմ (ընդհանٳր մակերեսից ﬕնչև 30
տոկոսը փոխելով նորով),
տանիքների փոխٳմ (նորացٳմ)՝ առանց կոնստրٳկտիվ փոփոխٳթյٳնների,
տանիքի ﬔտաղյա թերթերի ամբողջական փոխարինٳմ կամ կղﬕնդրե ծածկի
ամբողջական փոխարինٳմ` պահպանելով տանիքի երկրաչափական չափերը,
պարիսպների առանձին հատվածների վերականգնٳմ և վերանորոգٳմ:
Բարեկարգման աշխատանքներ, որոնք ներառٳմ են տարածքների
կանաչապատٳմը, ծառատնկٳﬓ, ինչպես նաև բարեկարգման տարրերի
վերականգնٳմը, նորոգٳմը, փոխٳմը, փոխարինٳմը, դեկորատիվ տարրերի
տեղադրٳմը:
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Մասնավորապես.
շենքերին  ٳշինٳթյٳններին հարակից բակային տարածքների
կանաչապատٳմ,
անհատական բնակելի տների փակ ներբակային տարածքների լրիվ
բարեկարգٳմ (կանաչապատٳմ, ծառատնկٳմ, մայթեր, ծառٳղիներ,
ծածկարան, ճոճանակ, խաղահրապարակ, նստարաններ և այլն):

Էսքիզային նախագիծ պահանջող
և Երևանի քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցման ենթակա
շենքերի  ٳշինٳթյٳնների ընթացիկ նորոգման, ներքին
հարդարման, տարածքների բարեկարգման և այլ աշխատանքներն են
Շենքերի արտաքին դռների և դարպասների նٳյն տեղٳմ փոխٳմը,
փոխարինٳմը, վերականգնٳﬓ  ٳվերանորոգٳմը,
շենքերի արտաքին լٳսամٳտների փոխٳմը, փոխարինٳմը և արտաքին
պատերի բացվածքներٳմ ցٳցափեղկերի փոփոխٳթյٳնը,
շենքերի պատշգամբների բազրիքների արտաքին տեսքի ձևափոխٳմը` առանց
կոնստրٳկտիվ փոփոխٳթյٳնների,
շենքերի  ٳշինٳթյٳնների թեքահարթակների իրականացٳմը՝ գոյٳթյٳն
ٳնեցող սանդղամٳտքերٳմ,
շենքերի երեսապատٳﬓերի նորոգٳմը, փոխٳմը և փոխարինٳմը,
շենքերի ճակատապատերի ներկٳմը,
շենքերի քիվերի և այլ դեկորատիվ տարրերի վերականգնٳմը,
շենքերի ծեփածո տարրերի վերականգնٳմը,
մայթերը և շենքերը շրջափակող սալահատակների փոխٳմը և փոխարինٳմը,
մայթերի առանձին եզրաքարերի ٳղղٳմը, վերաշարٳմը, փոխٳմը և
փոխարինٳմը,
մայթերն  ٳշենքերը շրջափակող տարածքների ասֆալտապատٳﬓ ٳ
նորոգٳմը` բացառելով հատակագծային նիշերի փոփոխٳթյٳնները,
ընդհանٳր օգտագործման տարածքներٳմ փոքր ճարտարապետական ձևերի և
կառٳցվածքների (ծածկարան, ճոճանակ, ցայտաղբյٳր, խաղահրապարակ,
նստարաններ, աղբարկղ և այլն) տեղադրٳմը,
թեթև կոնստրٳկցիաներով (ﬔտաղ յա խողովակ, ցանց և ճաղեր)
ցանկապատٳմը և դրանց փոխٳմը  ٳփոխարինٳմը:

Էսքիզային նախագիծը համաձայնեցնել ٳհամար անհրաժեշտ է
Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ պատٳհան» գրասենյակ մٳքագրել ՀՀ
կառավարٳթյան 19.03.2015թ. N 596-Ն որոշման N5 հավելվածով
հաստատված N4-1 ձևաթղթով լրացված Էսքիզային նախագծի
համաձայնեցման դիմٳմ:
Ներբեռնել հայտի ձևաթٳղթը և
լրացված հայտի օրինակելի ձևը

ՀԻՇԵՑՈՒՄ
Անշարժ գٳյքի սեփականատերն իր հայեցողٳթյամբ կարող է Էսքիզային
նախագծի համաձայնեցման դիմٳմը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային եղանակով՝

www.e-permits.am շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳնների ստացման առցանց
համակարգի ﬕջոցով:
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Դիմٳﬕն կցվٳմ են
նախատեսվող շինարարական աշխատանքների Էսքիզային նախագծի երկٳ
օրինակները,
անշարժ գٳյքի նկատմամբ սեփականٳթյան կամ օգտագործողի՝ անշարժ գٳյքը
փոփոխել ٳիրավٳնքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը,
ֆիզիկական անձի դեպքٳմ սٳյն դիմٳﬕն անհրաժեշտ է կցել դիմողի անձը
հաստատող փաստաթղթի պատճենն (իրավաբանական անձի դեպքٳմ՝
պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականի պատճենը), իսկ կառٳցապատողի
փոխարեն օրինական ներկայացٳցչի հանդես գալ ٳդեպքٳմ՝ նաև
համապատասխան լիազորագիրը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Պատմամշակٳթային հٳշարձանների փոփոխմանն առնչվող դեպքերٳմ դիմٳﬕն
կից ներկայացված Էսքիզային նախագիծը Երևանի քաղաքապետարանի կողﬕց
եռօրյա ժամկետٳմ ներկայացվٳմ է ՀՀ մշակٳյթի նախարարٳթյան
համաձայնեցմանը (կամ դիմٳմատٳի կողﬕց կարող է դիմٳﬕն կից ներկայացվել
Էսքիզային նախագծի վերաբերյալ նշված պետական մարﬓի կողﬕց նախապես
տրված կարծիքը), իսկ այդ մարﬓի կողﬕց ներկայացված կարծիքը հիմք է դիմողին
համաձայնٳթյٳն տալ ٳկամ նախագիծը դիտողٳթյٳններով լրամշակման
վերադարձնել ٳկամ դիմٳմը ﬔրժել ٳհամար:
Դիմٳﬕ քննարկման ժամկետներն են
դիմٳﬕ ընդٳնման օրվանից՝

5-օրյա ժամկետٳմ:

Գործընթացի դրական ելքի արդյٳնքٳմ
Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ պատٳհան»
գրասենյակից դիմٳմատٳն
ստանٳմ է համաձայնեցված
ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ
ﬔկ օրինակը:
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Կառٳցապատման թٳյլտվٳթյٳնների տրամադրման համար օրենքով և սٳյն
ٳղեցٳյցով նախատեսված ժամկետներٳմ Երևանի քաղաքապետարանը
կառٳցապատողին պատշաճ ձևով ծանٳցٳմ է էսքիզային նախագծային
փաստաթղթի համաձայնեցման մասին` «Վարչարարٳթյան հիմٳնքների և
վարչական վարٳյթի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:

Դիմٳﬕ ﬔրժման դեպքٳմ
Դիմٳմատٳն կարող է համապատասխան փոփոխٳթյٳններ և (կամ) լրացٳﬓեր
կատարել ﬔրժված դիմٳմٳմ ներկայացված փաստաթղթերٳմ  ٳկրկին դիմٳմ
ներկայացնել Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ պատٳհան» գրասենյակ:
Եթե բացակայٳմ են կրկնակի դիմٳﬕ ﬔրժման հիմքերը, ապա համաձայնեցված
Էսքիզային նախագծային փաստաթղթերը դիմٳմատٳին տրամադրվٳմ է
դիմٳﬕ ընդٳնման օրվանից՝

3-օրյա ժամկետٳմ:

Առանց էսքիզային նախագծի համաձայնեցման կարող են
իրականացվել անհատական բնակելի տներին առնչվող
կոնստրٳկտիվ և ծավալատարածական չափերի փոփոխٳմ չնախատեսող որոշ
փոքրածավալ շինարարական աշխատանքներ:
Մասնավորապես՝
օժանդակ կառٳյցների  ٳծածկոցների նորոգٳմ կամ փոխարինٳմ,
հողամասը սահմանազատող պարիսպների և ցանկապատերի խարխٳլ,
փլٳզված  ٳﬖասված հատվածների վերականգնٳմ,
մٳտքի դարպասների նորոգٳմ կամ փոխարինٳմ,
տանիքի թիթեղածածկի կամ այլ ծածկանյٳթի վերանորոգٳմ կամ
փոխարինٳմ:
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Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չպահանջող որոշակի
աշխատանքների իրականացման համար
ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ
և վարչական շրջանների ղեկավարների կողﬕց
համանման որոշ աշխատանքների քննարկման ընթացակարգեր

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Այդպիսի աշխատանքներ կատարելٳց առաջ անհրաժեշտ է Երևան քաղաքի
համապատասխան վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմٳմ
տեղակայված «Մեկ պատٳհան» գրասենյակ մٳտքագրել դիմٳմ՝
նախատեսվող աշխատանքների նկարագրմամբ:

Դիմٳﬕն անհրաժեշտ է կցել
վերանորոգման կամ փոփոխման կամ փոխարինման ենթակա հատվածի
(հատվածների) գٳնավոր լٳսանկարները,
անշարժ գٳյքի նկատմամբ սեփականٳթյան կամ օգտագործողի՝ անշարժ
գٳյքը փոփոխել ٳիրավٳնքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը,
ֆիզիկական անձի դեպքٳմ սٳյն դիմٳﬕն անհրաժեշտ է կցել դիմողի անձը
հաստատող փաստաթղթի պատճենն (իրավաբանական անձի դեպքٳմ՝
պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականի պատճենը), իսկ
կառٳցապատողի փոխարեն օրինական ներկայացٳցչի հանդես գալٳ
դեպքٳմ՝ նաև համապատասխան լիազորագրի կրկնօրինակը:

Երևան քաղաքի համապատասխան վարչական շրջանի
ղեկավարը ﬔրժٳմ կամ գրավոր համաձայնٳթյٳն տալիս է
դիմٳﬕ ընդٳնման օրվանից՝

3-օրյա ժամկետٳմ:

Երևան քաղաքի համապատասխան վարչական շրջանի
ղեկավարի կողﬕց դիմٳմը կարող է ﬔրժվել
բացառապես այն դեպքերٳմ, եթե հարցի ٳսٳﬓասիրման ընթացքٳմ
կպարզվի, որ նախատեսվող շինարարական աշխատանքների արդյٳնքٳմ
տեղի կٳնենան ծավալային կամ կառٳցվածքային փոփոխٳթյٳններ և
այդպիսի աշխատանքների համար պահանջվٳմ է Շինարարٳթյան
թٳյլտվٳթյٳն:

Գործընթացի դրական ելքի արդյٳնքٳմ
համապատասխան վարչական շրջանի
«Մեկ պատٳհան» գրասենյակից դիմٳմատٳին
տրամադրվٳմ է
Շինարարٳթյան թٳյլտվٳթյٳն չպահանջող աշխատանքներն
իրականացնել ٳհամաձայնٳթյանը վերաբերող
ՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՐؤؤՆ
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Սٳյն ٳղեցٳյցով նախատեսված ժամկետներٳմ վարչական շրջանի ղեկավարի
աշխատակազﬕ կողﬕց կառٳցապատողին պատշաճ ձևով ծանٳցվٳմ է
դիմٳﬕ պատասխանի մասին` «Վարչարարٳթյան հիմٳնքների և վարչական
վարٳյթի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:
Ի
ԻՐ
ՐԱ
ԱՎ
ՎԱ
ԱԿ
ԿԱ
ԱՆ
Ն Ա
ԱԿ
ԿՏ
ՏԵ
ԵՐ
Ր

«Քաղաքաշինٳթյան մասին» ՀՀ օրենք.

«Վարչարարٳթյան հիմٳնքների և վարչական վարٳյթի մասին»
ՀՀ օրենք.

ՀՀ կառավարٳթյան 19.03.2015 թ. «ՀՀ կառٳցապատման
նպատակով թٳյլտվٳթյٳնների և այլ փաստաթղթերի
տրամադրման կարգը հաստատել ٳև ՀՀ կառավարٳթյան ﬕ շարք
որոշٳﬓեր ٳժը կորցրած ճանաչել ٳմասին» N596-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 Շինարարٳթյան
թٳյլտվٳթյٳն չպահանջող որոշակի աշխատանքների իրականացման
համար

ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ և վարչական

շրջանների ղեկավարների կողﬕց համանման որոշ աշխատանքների
քննարկման ընթացակարգերը:
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

