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ԳԼՈՒԽ  I 

  
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  
Հոդված 1. Օրենքիկարգավորմանառարկան 
  
ՍույնօրենքըսահմանումէՀայաստանիՀանրապետությունումքաղաքաշինականգործունեությանհիմնադրույթներըևկարգավորումայդգո

րծունեությանհետկապվածհարաբերությունները: 
  
Հոդված 2. ՔաղաքաշինությունըՀայաստանիՀանրապետությունում 
  
ՔաղաքաշինությունըՀայաստանիՀանրապետությունումկենսագործունեությանհամարբարենպաստտարածականմիջավայրիստեղծմա

նկամփոփոխմաննպատակովպետության, ֆիզիկական, 
իրավաբանականանձանցևդրանցմիավորումներիգործողություններիհամախումբէ, որնընդգրկումէ` 

ա) ՀայաստանիՀանրապետության, նրավարչատարածքայինմիավորներիևդրանցբաղկացուցիչմասերիսոցիալ-
տնտեսականզարգացմանհամալիրծրագրերի, տարաբնակեցմանհամակարգերիձևավորման, 
տարածքներիկայունզարգացմանևդրանցնպատակայինօգտագործմանուղղություններիևգերակայությունների, 
արտադրականկարողություններիտեղաբաշխման, ինժեներատրանսպորտայինևայլենթակառուցվածքներիկազմակերպման, 
կանխատեսման, ծրագրմանևնախագծմանբոլորտեսակները. 

բ) շենքերի, շինություններինախագծմանևշինարարության, վերակառուցման (ներառյալ` քանդման), վերականգնման, ուժեղացման, 
արդիականացման, ինչպեսնաևտարածքներիբարեկարգմանբոլորտեսակները. 

գ) շենքերի, շինություններիշահագործումը` իրավականակտերի, քաղաքաշինականևնորմատիվ-
տեխնիկականփաստաթղթերիպահանջներինհամապատասխան: 

(2-րդհոդվածըփոփ. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն, լրաց., խմբ. 08.07.05 ՀՕ-167-Ն) 
  
Հոդված 3. Քաղաքաշինականգործունեությանօբյեկտները 

  



Քաղաքաշինականգործունեությանօբյեկտներեն` 
ա) ՀայաստանիՀանրապետությանտարածքը. 
բ) ՀայաստանիՀանրապետությանվարչատարածքայինմիավորներիտարածքները. 
գ) ՀայաստանիՀանրապետությանբնակավայրերը, դրանցառանձինթաղամասերըևգոտիները, ինչպեսնաևհերթափոխային, 

արշավախմբային, պաշտպանականնշանակության, մաքսայինսպասարկման, այգեգործական, 
ամառանոցայինևայլգործառականտարածքները. 

դ) արդյունաբերական, ագրոարդյունաբերական, հիդրոտեխնիկական, էներգետիկ, գիտատեխնիկականհամալիրներըևհանգույցները. 
ե) քաղաքաշինական, ճարտարապետական, լանդշաֆտայինհամալիրները, հանգստիևժամանցիգոտիները, առողջավայրերը, 

ջրատարածքները, արգելոցները, հատուկպահպանությանգոտիները, դրանցհամակարգերըևբաղկացուցիչմասերը. 
զ) առանձինհողակտորները, շենքերը, շինությունները, պատմությանևմշակույթիանշարժհուշարձանները. 
է) ինժեներատրանսպորտայինենթակառուցվածքները. 
ը) քաղաքաշինականփաստաթղթերը: 
Սույնհոդվածի «ա»-«է» 

կետերումնշվածօբյեկտներիսահմաններըորոշվումևփոփոխվումենօրենքովևիրավականայլակտերովսահմանվածկարգով: 
(3-րդհոդվածըփոփ. 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
  
Հոդված 4. Քաղաքաշինությանգործունեությանսուբյեկտները 
  
ՔաղաքաշինությանգործունեությանսուբյեկտներնենՀայաստանիՀանրապետությունը, տեղականինքնակառավարմանմարմինները, 

ՀայաստանիՀանրապետությանևօտարերկրյաֆիզիկականևիրավաբանականանձինք, քաղաքացիությունչունեցողանձինք, 
ինչպեսնաևօտարերկրյապետություններնումիջազգայինկազմակերպությունները, 
որոնքկարողենհանդեսգալորպեսքաղաքաշինականգործունեությանմասնակիցներ (կառուցապատողներ, 
քաղաքաշինականփաստաթղթերմշակողներ, շինարարությունիրականացնողներ, 
քաղաքաշինականգործունեությանվերահսկողությունիրականացնողներևայլն):  

Քաղաքաշինությանգործունեությանսուբյեկտներիիրավունքներնուպարտականություններըսահմանվումենօրենքով: 
(4-րդհոդվածըխմբ. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն) 
  

ԳԼՈՒԽ  II 
  

ԱՆՇԱՐԺԳՈՒՅՔԸՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
  
Հոդված 5. Քաղաքաշինությանբնագավառումանշարժգույքինկատմամբիրավազորությունները 
  
(5-րդհոդվածնուժըկորցրելէ 11.12.02 ՀՕ-494-Ն) 
  

ԳԼՈՒԽ  III 



  
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸԵՎՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  
Հոդված 6. Կառուցապատողիիրավունքներըևպարտականությունները 
  
Անշարժգույքիսեփականատերհանդիսացողկամայնփոփոխելուիրավունքովօժտվածօգտագործողը քաղաքաշինականգործունեությունի

րականացնելիսհանդեսէգալիսորպեսկառուցապատող (այսուհետ` կառուցապատող):  
Քաղաքաշինականգործունեությանօբյեկտիսեփականատերնիրենպատկանողօբյեկտըկարողէօգտագործելմիայնըստնպատակայիննշա

նակության: Սեփականատերնապահովումէքաղաքաշինականօբյեկտիշահագործմանորակականվիճակընորմատիվ-
տեխնիկականփաստաթղթերիպահանջներինհամապատասխան: 

Կառուցապատողներնիրավունքունեն` 
ա) 

հաստատվածքաղաքաշինականծրագրայինփաստաթղթերինհամապատասխանընտրելքաղաքաշինականգործունեությանօբյեկտները, 
որոշելներդրումներիչափերը, 
պայմանագրայինհիմունքներովներգրավելօբյեկտիքաղաքաշինականփաստաթղթերմշակողներինևշինարարությունիրականացնողներին. 

բ) քաղաքաշինականփաստաթղթերումկատարելփոփոխություններ` ճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքի, 
տեխնիկականպայմանների, հեղինակայինիրավունքինորմերըպահպանելուպայմանով` այնպիսիաշխատանքներիրականացնելուհամար, 
որոնքսույնօրենքի 23 հոդվածիհամաձայն, չենպահանջումշինարարությանթույլտվություն. 

գ) իրենցիրավունքներըսահմանվածկարգովփոխանցելայլֆիզիկականևիրավաբանականանձանց. 
դ) դատականկարգովգանգատարկելքաղաքաշինությանբնագավառումիրենցիրավունքներըսահմանափակողգործողությունները: 
Կառուցապատողներըպարտավորեն`  
ա) կառուցապատումնիրականացնելօրենքովսահմանվածկարգով` 

հաստատվածճարտարապետաշինարարականնախագծինհամապատասխան, շինարարությանթույլտվությանհիմանվրա.  
բ) մինչևշինարարությունսկսելը, 

ինչպեսնաևշինարարությանընթացքումհամաձայնությանգալկառուցապատմանհետևանքովվնասներկրողսուբյեկտներիհետ` 
հասցվելիքվնասներիփոխհատուցմանվերաբերյալ.  

գ) քաղաքաշինականգործունեություն (բացառությամբսույնօրենքի 23 
հոդվածովսահմանվածշինարարությանթույլտվությունչպահանջողաշխատանքների) 
իրականացնելբացառապեսհաստատվածքաղաքաշինականփաստաթղթերինհամապատասխան.  

դ) քաղաքաշինականգործունեությունիրականացնելուհամարճարտարապետահատակագծայինառաջադրանք, այդթվում` 
ինժեներականենթակառուցվածքներինախագծմանտեխնիկականպայմաններստանալտեղականինքնակառավարմանհամապատասխանմ
արմիններից.  

ե) (կետնուժըկորցրելէ 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
զ) ապահովելիրենցքաղաքաշինականփաստաթղթերիփորձաքննությունը` 

ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանսահմանածկարգով:  



Նախագծայինփաստաթղթերըմշակողըկարողէդրանքներկայացնելհամապատասխանլիցենզիաունեցողանձիփորձաքննությանը, 
եթեայդպիսիպայմաննախատեսվածէնախագծայինաշխատանքներիկապալիպայմանագրով:  

ՕբյեկտիփորձաքննությանվերաբերյալՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամբսահմանվածպահանջներինչհակասելուդեպքում
ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանսահմանածտեխնիկապեսոչբարդևփոքրածավալօբյեկտներինախագծայինփաստաթղթերի
փորձաքննությունը, կառուցապատողիևքաղաքաշինականփաստաթղթերմշակողիփոխադարձհամաձայնությամբ, 
կարողէփոխարինվելնախագիծըթողարկողաշխատանքներիպատասխանատուկապալառուիերաշխավորությանպայմանագրով` 
ՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությանևնորմատիվ-
տեխնիկականփաստաթղթերիպահանջներիննախագծիհամապատասխանությանվերաբերյալ: 
Քաղաքաշինականփաստաթղթերիմշակմանըմասնակցածնախագծայինկազմակերպություններըկամանձինքչենկարողկատարելկամներգր
ավվելիրենցմշակածնախագծերիփորձաքննությանը.  

է) ապահովելքաղաքաշինականնախագծայինփաստաթղթերիշահագրգիռկողմերիհետհամաձայնեցումը` 
սույնօրենքովսահմանվածկարգով.  

ը) պահպանելհեղինակայինիրավունքինորմերը, 
ապահովելքաղաքաշինականօբյեկտինախագծիգործնականիրականացմանընթացքումհեղինակայինհսկողությունը` 
օրենքովսահմանվածկարգով, եթենախագծայինաշխատանքներիկապալիպայմանագրովայլբաննախատեսվածչէ:  

ՆախագծիգործնականիրականացմանընթացքումհեղինակիմասնակցությանկանոններըսահմանումէՀայաստանիՀանրապետությանկ
առավարությունը.  

թ) ապահովելքաղաքաշինականօբյեկտներիշինարարությանորակիտեխնիկականհսկողությունը` օրենքովսահմանվածկարգով: 
ՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամբսահմանվածպահանջներինչհակասելուդեպքումՀայաստանիՀանրապետությանկառա

վարությանսահմանած` 
տեխնիկապեսոչբարդօբյեկտներիշինարարությանորակիտեխնիկականհսկողությունըկառուցապատողիևշինարարությունիրականացնողի
փոխադարձհամաձայնությամբկարողէփոխարինվելշինարարականաշխատանքներիպատասխանատուկապալառուիերաշխավորությանպ
այմանագրով` ՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրության, հաստատվածնախագծիևնորմատիվ-
տեխնիկականփաստաթղթերիպահանջներինշինարարականաշխատանքներիհամապատասխանությանվերաբերյալ.  

ժ) 
կառուցապատումնավարտելտվյալքաղաքաշինականգործունեությանհամարշենքերիևկառուցվածքներիշինարարությանտևողությաննորմ
երովհաշվարկվածուշինարարությանթույլտվությամբսահմանվածժամկետներումևապահովելավարտվածշինարարականօբյեկտիշահագոր
ծմանփաստագրումը: 

Սույնհոդվածովնախատեսվածպարտականություններըչենառաջանում, 
եթեիրականացվողքաղաքաշինականգործունեությունըչիպահանջումշինարարությանթույլտվություն` համաձայնսույնօրենքի 23 հոդվածի: 

(6-րդհոդվածըխմբ. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն, փոփ. 26.12.08 ՀՕ-7-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
  
Հոդված 7. Քաղաքաշինականգործունեությանօբյեկտներիսեփականատերերիիրավունքներըևպարտականությունները 
  
(7-րդհոդվածնուժըկորցրելէ 11.12.02 ՀՕ-494-Ն) 
  



Հոդված 8. Քաղաքաշինականփաստաթղթերմշակողներիիրավունքներըևպարտականությունները 
  
Քաղաքաշինականփաստաթղթերմշակողներիհեղինակայինիրավունքներըսահմանվումեն 

«Հեղինակայինիրավունքիևհարակիցիրավունքներիմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքովևիրավականայլակտերով: 
Քաղաքաշինականփաստաթղթերմշակողներըպարտավորենօրենքովնախատեսվածդեպքերումունենալհամապատասխանգործունեութ

յանիրավունքիլիցենզիա, կատարելքաղաքաշինականփաստաթղթերիմշակմանառաջադրանքներիևքաղաքաշինականնորմատիվ-
տեխնիկականփաստաթղթերիպահանջները: 

(8-րդհոդվածըխմբ. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն) 
  
Հոդված 9. Շինարարությունիրականացնողներիիրավունքներըևպարտականությունները 
  
Շինարարությունիրականացնողներնիրավունքունեն` 
ա) հրաժարվելկառուցապատողիտրամադրածշինանյութերը, շինվածքները, 

կոնստրուկցիաներըևինժեներականսարքավորումներնօգտագործելուց, 
եթեդրանքչենհամապատասխանումգործողստանդարտներինկամնորմատիվպահանջներին. 

բ) 
ճարտարապետաշինարարականնախագծայինփաստաթղթերումնորմատիվբնույթիխախտումներհայտնաբերելիսդադարեցնելշինարարա
կանաշխատանքներըևպահանջելնախագծայինփաստաթղթերիայլընտրանքայինփորձաքննություն: 

Շինարարությունիրականացնողներըպարտավորեն` 
ա) ունենալհամապատասխանգործունեությանիրավունքիլիցենզիա. 
բ) շինարարությանընթացքումպահպանելհաստատվածնախագծի, նորմատիվ-տեխնիկականփաստաթղթերիպահանջները. 
գ) սեփականմիջոցներովվերացնելպայմանագրովնախատեսվածժամկետում (բայցոչուշ, 

քանշինարարությանավարտականակտըձևակերպելուօրվանիցմեկտարվաընթացքում) հայտնաբերվածթերությունները, 
եթեդրանքառաջացելենշինարարությանընթացքումիրենցթույլտվածխախտումներիհետևանքով: 

  
ԳԼՈՒԽ  IV 

  
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄՊԵՏԱԿԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  
Հոդված 10. ՔաղաքաշինությանբնագավառումՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանիրավասությունը 
  
ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությունըքաղաքաշինությանբնագավառում`  
ա) ապահովումէպետականքաղաքականությանիրականացումը.  
բ) սահմանումէքաղաքաշինականփաստաթղթերիմշակմանևհաստատմանկարգերը.  
գ) հաստատումէբնագավառիքաղաքաշինականևտարածքայինզարգացմանհանրապետականևմարզայինպետականծրագրերը.  



դ) հաստատումէօրենքի 17-րդհոդվածիչորրորդմասի «ա» և «բ» կետերովսահմանված, 
ինչպեսնաևՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրականակտերովնախատեսվածդեպքերում` նաևայլ քաղաքաշինականփաստաթղթերը.  

ե) 
մշակումէքաղաքաշինականգործունեությանտնտեսականխրախուսմանքաղաքականությունըևիրականացնումէիրլիազորություններիշրջ
անակներում.  

զ) ապահովումէհաշմանդամներիհամարբնակելի, հասարակական, արտադրականշենքերիևկառույցներիմատչելիության, 
տրանսպորտայինենթակառուցվածքներիօբյեկտներիցանարգելօգտվելու` օրենքիցբխողպահանջներիիրականացումը.  

է) իրականացնումէօրենքովսահմանվածայլլիազորություններ: 
(10-րդհոդվածըխմբ. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն, փոփ., լրաց. 08.07.05 ՀՕ-167-Ն)  

  
Հոդված 101. Քաղաքաշինությանբնագավառումկառավարմանպետականլիազորվածմարմնիիրավասությունը 

  
Քաղաքաշինությանբնագավառիկառավարմանպետականլիազորվածմարմինը`  
ա) մշակումէքաղաքաշինությանբնագավառումպետականքաղաքականությանհիմնադրույթները, 

ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանքննարկմաննէներկայացնումպետականծրագրերինախագծեր, 
որոնցհաստատումիցհետոիրլիազորություններիշրջանակներումվերահսկումէդրանցիրականացումը.  

բ) 
մշակումևՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանքննարկմաննէներկայացնումբնագավառիզարգացումնապահովողևգործունեութ
յունըկարգավորողօրենքներիևիրավականայլակտերինախագծեր.  

գ) օրենքովսահմանվածկարգովընդունումևհաշվառումէքաղաքաշինականնորմատիվ-տեխնիկականփաստաթղթերը 
(բացիազգայինստանդարտներից).  

դ) ապահովումէօրենքի 17-րդհոդվածիչորրորդմասի «ա»-«բ» 
կետերովսահմանվածքաղաքաշինականծրագրայինփաստաթղթերիմշակումըևայդնախագծերիհաստատումիցհետո` 
դրանցիրականացմանվերահսկողությունը.  

ե) 
մշակումևՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանքննարկմաննէներկայացնումքաղաքաշինականգործունեությանհատուկկարգա
վորմանօբյեկտներիառանձնացմանևգործունեությանկարգիվերաբերյալառաջարկություններ.  

զ) իրականացնումէՀայաստանիՀանրապետությանտարածքիքաղաքաշինականկադաստրիվարումնուկադաստրայինամփոփումը, 
քաղաքաշինականգործունեությանմոնիթորինգը.  

է) 
օրենքովսահմանվածկարգովիրականացնումէՀայաստանիՀանրապետությանտարածքումքաղաքաշինականգործունեությանպետականտե
սչականվերահսկողությունը.  

ը) օրենքովսահմանվածկարգովիրականացնումէքաղաքաշինականգործունեությանլիցենզավորումը.  
թ) ապահովումէՀայաստանիՀանրապետությանտարածքներիևբնակավայրերիկայունզարգացմանռազմավարությանմշակումը.  



ժ) 
օրենքովևՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանկողմիցիրենվերապահվածլիազորություններիշրջանակներումիրականացնումէ
ՀայաստանիՀանրապետությանհողայինպաշարներիպետականկառավարումը.  

ժա) 
ապահովումէՀայաստանիՀանրապետությանտարածքումքաղաքաշինությանբնագավառիգիտականևգիտատեխնիկականպետականնպատ
ակայինծրագրերիմշակումը, տեխնիկականքաղաքականությանվարումըևայդաշխատանքներիհամակարգումը.  

ժբ) մասնակցումէհանրապետությանսոցիալ-տնտեսականևտարածքայինզարգացման, 
ինչպեսնաևճյուղայինպետականնպատակայինծրագրերիմշակմանը` քաղաքաշինությանբնագավառինառնչվողմասով.  

ժգ) իրականացնումէօրենսդրականակտերովսահմանվածայլլիազորություններ: 
(101հոդվածըխմբ. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն, փոփ. 08.07.05 ՀՕ-167-Ն)  

  
Հոդված 102. Քաղաքաշինությանբնագավառումպետականկառավարմանտարածքայինմարմիններիիրավասությունները 

  
Քաղաքաշինությանբնագավառումպետականկառավարմանտարածքայինմարմիններիիրավասություններըսահմանվումենսույնօրենքո

վ, այլօրենքներովևիրավականակտերով: 
(102հոդվածըխմբ. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն) 
(Գլուխըխմբ. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն) 
  

ԳԼՈՒԽ  V 
  

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄՏԵՂԱԿԱՆԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Հոդված 11. Քաղաքաշինությանբնագավառումտեղականինքնակառավարմանմարմիններիիրավասությունը 
  
ՔաղաքաշինությանբնագավառումՀայաստանիՀանրապետությանտեղականինքնակառավարմանմարմիններիիրավասությունըսահմա

նվումէ «Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքով, սույնևայլօրենքներով: 
Տեղականինքնակառավարմանմարմիններըկարողենընդունելհամայնքիքաղաքաշինականկանոնադրությունը, որը, 

ելնելովտեղականառանձնահատկություններից, չհակասելովՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությանը, համայնքի (բնակավայրի) 
գլխավորհատակագծիևտարածքներիգոտիավորմանպահանջներին, 
սահմանումէքաղաքաշինականնպատակներովհողօգտագործմանևկառուցապատմանկանոններըտվյալհամայնքում: 

(մասնուժըկորցրելէ 26.12.08 ՀՕ-7-Ն) 
(11-րդհոդվածըխմբ. 08.07.05 ՀՕ-167-Ն, փոփ. 26.12.08 ՀՕ-7-Ն, 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
  

ԳԼՈՒԽ  VI 
  

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ 



  
Հոդված 12. Քաղաքաշինականգործունեությանիրականացմանըհասարակայնությանմասնակցությաննպատակները 
  
Քաղաքաշինականգործունեությանիրականացմանըհասարակայնությանմասնակցությաննպատակներնեն` 
ա) պետության, հասարակությանևքաղաքացիներիշահերիփոխհամաձայնեցումը. 
բ) հրապարակայնությանապահովումը, բացիօրենքովսահմանվածդեպքերից. 
գ) քաղաքաշինականծրագրերիևնախագծերիլավագույնլուծումներիընտրությաննօժանդակելը: 
  
Հոդված 13. Քաղաքաշինականգործունեությանիրականացմանընթացքումհասարակայնությաններկայացուցիչներիիրավունքները 
  
Քաղաքաշինականգործունեությանիրականացմանընթացքումհասարակայնությաններկայացուցիչներնիրավունքունեն` 
ա) ստանալստույգտեղեկություններիրենցկենսագործունեությանմիջավայրիծրագրվողփոփոխություններիմասին. 
բ) մինչևհրապարակվածքաղաքաշինականծրագրերիևնախագծերիհաստատումը` մասնակցելդրանցքննարկումներին, 

ներկայացնելիրավականևնորմատիվակտերովհիմնավորվածդիտողություններ, առաջարկություններ, 
այլընտրանքայիննախագծերևծրագրեր. 

գ) հրապարակվածքաղաքաշինականծրագրերըևնախագծերըսեփականմիջոցներովենթարկելանկախփորձաքննության. 
դ) 

դատականկարգովգանգատարկելպետականկառավարմանևտեղականինքնակառավարմանմարմիններիևպաշտոնատարանձանցգործողո
ւթյունները: 

Տարածքայինկառավարմանևտեղականինքնակառավարմանմարմիններըպարտավորենապահովելքաղաքաշինականգործունեությանի
րականացմանըհասարակայնությաններկայացուցիչներիմասնակցությունը: 

Հրապարակվածքաղաքաշինականծրագրերիևնախագծերիքննարկմանըևորոշումներիընդունմանըհասարակայնությաններկայացուցիչ
ներիմասնակցությանկարգըսահմանումէՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությունը: 

  
Հոդված 14. Կենսագործունեությանմիջավայրիծրագրվողփոփոխություններիմասինիրազեկելը 
  
Տարածքայինկառավարմանևտեղականինքնակառավարմանմարմիններըպարտավորենզանգվածայինլրատվությանմիջոցներումհրապ

արակումներով, հասարակականքննարկումներով, 
ծրագրերիևնախագծերիցուցադրմանմիջոցառումներովիրազեկելֆիզիկականևիրավաբանականանձանցկենսագործունեությանմիջավայրի
, տարածքիգոտևորմանևքաղաքաշինականնախատեսվողայլփոփոխություններիմասին: 

(14-րդհոդվածըփոփ. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն) 
  

ԳԼՈՒԽ  VII 
  

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻԳՈՏԻԱՎՈՐՈՒՄԸ 
  



Հոդված 141. Տարածքներիգոտիավորմանսկզբունքները 
  

Տարածքներիգոտիավորումը (այսուհետ` գոտիավորում) սահմանումէհամայնքիկամդրաառանձինհատվածներիտարածքների, 
հողամասերիևայլանշարժգույքիօգտագործմանպարտադիրպահանջները, դրանցիրավականռեժիմին, 
նպատակայինուգործառականնշանակությանը, թույլատրվածօգտագործումներինհամապատասխան:  

Գոտիավորմամբսահմանվածպահանջներըտարածվումենանշարժգույքիբոլորօբյեկտներիվրաևպահպանումենիրենցուժըսեփականատ
երերիկամօգտագործողներիփոփոխմանդեպքում:  

Պետականևհամայնքայինսեփականությանհողամասերիօտարումըևօգտագործմանտրամադրումը, 
հասարակությանկամպետականկարիքներիհամարգույքիօտարումը, ինչպեսնաևհողամասերիկառուցապատումը, 
ճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքում, 
շինարարությանևքանդմանթույլտվություններումքաղաքաշինականսահմանափակումներիուսերվիտուտներիևայլպարտադիրպահանջնե
րիսահմանումնիրականացվումենգոտիավորմամբսահմանվածնորմերիհիմանվրա` 
հողամասերինպատակայինուգործառնականնշանակությանը, 
դրանցօգտագործմանիրավականռեժիմինևթույլատրվածօգտագործումներին (կառուցապատումներին) համապատասխան:  

Գոտիավորմամբսահմանվածպահանջներինհակասողքաղաքաշինականգործունեություննարգելվումէ:  
Գոտիավորմամբսահմանվածպահանջներինչհամապատասխանողանշարժգույքիօբյեկտներինկատմամբքաղաքաշինականգործունեու

թյունկարողէիրականացվելմիայնայնդեպքում, երբդրաարդյունքումնվազումկամվերանումէայդանհամապատասխանությունը:  
(141հոդվածըլրաց. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն, խմբ. 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 

  
Հոդված 142. Գոտիավորմանտեսակները 

  
Գոտիավորումնիրականացվումէհիմնական (բազային) ևօժանդակգոտիներիառանձնացմանսկզբունքով:  
Հիմնականենհամարվում`  
ա) գոտիավորումը` ըստհողերինպատակայիննշանակության.  
բ) գոտիավորումը` ըստքաղաքաշինական, բնապահպանական, պատմամշակութային, գյուղատնտեսական, 

ինժեներաերկրաբանականևայլբնույթիսահմանափակումների:  
Օժանդակենհամարվում`  
ա) գոտիավորումը` ըստգործառականնշանակության, հողատեսքերիևթույլատրվածօգտագործումների` 

գոտուտարածքիընդհանուրմակերեսինկատմամբդրանցսահմանայինչափաբաժիններիամրագրմամբ.  
բ) ծավալատարածականգոտիավորումը` ըստկառուցապատմանչափորոշիչների, 

որոնքսահմանումենկառուցապատմանբնույթնուօգտագործմանաստիճաննարտահայտողհամակողմանիցուցանիշներ 
(կառուցապատմանխտություն, շենքերիուշինություններիբարձրություն, կառուցապատված, 
կանաչապատմակերեսներիհարաբերակցությունևայլն)` տվյալգոտուտարածքիհամարթույլատրելիչափաբաժիններով:  

Հիմնական (բազային) 
գոտիավորմամբսահմանվածպահանջներըչենկարողհակասելքաղաքաշինականծրագրայինփաստաթղթերովսահմանվածպահանջներին, 



հատուկպահպանվողտարածքների, հատուկնշանակությանհողերի, անտառայինուջրայինհողերիօգտագործմանռեժիմներին, 
այլնպատակայիննշանակությանհողերիօգտագործմանսահմանափակումներին: 

Օժանդակգոտիավորմամբսահմանվածպահանջներըչենկարողհակասելհամայնքների (բնակավայրերի) 
գլխավորհատակագծերովսահմանվածհիմնական (բազային) գոտիավորմանպահանջներին: 

(142հոդվածըլրաց. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն, փոփ., լրաց. 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
 
Հոդված 143. Քաղաքաշինականգործունեությանկանոնակարգումըհամայնքիվարչականսահմաններում 
(Վերնագիրըխմբ. 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
 
1. 

Համայնքիվարչականսահմաններումքաղաքաշինականգործունեությունըկանոնակարգվումէսույնօրենքովևայլօրենքներովպարտադիրմշա
կմանենթակաքաղաքաշինականծրագրայիներկուփաստաթղթերով` համայնքի (բնակավայրի) 
գլխավորհատակագծովևքաղաքաշինականգոտիավորմաննախագծով:  

2. Համայնքի (բնակավայրի) գլխավորհատակագիծը (այսուհետ` գլխավորհատակագիծ) 
համայնքիտարածականզարգացմանհիմնադրույթներնամրագրողռազմավարականբնույթիփաստաթուղթէ, որըհիմնական (բազային) 
գոտիավորմամբսահմանումէհամայնքիվարչականսահմաններումքաղաքաշինականգործունեությանօբյեկտհանդիսացողհողերինպատակ
այինևգործառնականնշանակությունը, դրանցօգտագործմանռեժիմներնուպարտադիրպահանջները, 
ինչպեսնաևտարածքներիկառուցապատմանառաջնահերթ, միջնաժամկետևհեռանկարայինփուլերը` 
քաղաքաշինականնպատակներովհողօգտագործումըկանոնակարգելուևարդյունավետկառավարումնապահովելունպատակով:  

3. 
Գլխավորհատակագծովտարածքայինռեսուրսներիուկառուցապատմանփաստացիվիճակիվերլուծությանևհամալիրգնահատականիհիման
վրասահմանվումենհամայնքիտարածականզարգացմանհիմնականուղղությունները, ամրագրվումենսոցիալական, մշակութային, 
արդյունաբերական, գյուղատնտեսական, բնապահպանական, 
ինժեներականևտրանսպորտայինենթակառուցվածքներիտեղադրմանուզարգացմանփոխկապակցվածլուծումները, 
ինչպեսնաևբնականևտեխնածինվտանգավորերևույթներիցտարածքիպաշտպանության, քաղաքացիականպաշտպանության, 
լանդշաֆտների, բնականուպատմամշակութայինժառանգությանպահպանմանմիջոցառումները` 
պաշարներիկայունևարդյունավետօգտագործմանպայմաններիպարտադիրապահովմամբ:  

4. ՀայաստանիՀանրապետությանգյուղականհամայնքներիհամարմշակվումէպարզեցվածգլխավորհատակագիծ, 
որըսահմանումէնվազագույնպարտադիրպահանջներ` մարդկանցանվտանգության, շենքերի, շինությունների, 
ինժեներատրանսպորտայինենթակառուցվածքներիկայունությանուերաշխավորվածշահագործման, 
քաղաքաշինականևբնականմիջավայրերիմիջևներդաշնակությանապահովմանհամար:  

5. Համայնքիքաղաքաշինականծրագրայինփաստաթղթերը (այդթվում` վերջիններիսկազմումմշակվող` 
հողամասերինպատակայիննշանակությանփոփոխություններըևնախագծմանառաջադրանքը) 
համայնքիղեկավարիներկայացմամբհաստատումէհամայնքիավագանին:  

6. 
Մինչևհամայնքիավագանուհաստատմանըներկայացնելըհամայնքիքաղաքաշինականծրագրայինփաստաթղթերըևնախագծմանառաջադր



անքներըենթակաենդրանցմշակմաննառնչվողպետականկառավարմանմարմիններիհետհամաձայնեցման (այսուհետ` 
շահագրգիռմարմիններ)` ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանսահմանածկարգով:  

7. 
Համայնքներիքաղաքաշինականծրագրայինփաստաթղթերիմշակմաննաջակցելուևգործընթացիարդյունավետությունըբարձրացնելունպա
տակովքաղաքաշինությանոլորտիպետականկառավարմանլիազորվածմարմնումստեղծվումէհամայնքներիքաղաքաշինականծրագրային
փաստաթղթերիմշակմանաշխատանքներըհամակարգողմիջգերատեսչականհանձնաժողով (այսուհետ` 
միջգերատեսչականհանձնաժողով)` պետականկառավարմանշահագրգիռմարմիններիներգրավմամբ: 
Միջգերատեսչականհանձնաժողովնապահովումէքաղաքաշինականծրագրայինփաստաթղթերիկազմումներառվածդրույթներիհամապատ
ասխանությունըՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությանևայլիրավականակտերիպահանջներին` 
պետականկառավարմանշահագրգիռմարմիններիկանոնադրականնպատակներինևխնդիրներինառնչվողմասով: 

8. 
Համայնքներիքաղաքաշինականծրագրայինփաստաթղթերըևդրանցնախագծմանառաջադրանքներըհամայնքիղեկավարիներկայացմամբք
ննարկվումենհանձնաժողովինիստումևկարողենհաստատվելհամայնքիավագանուկողմիցմիայնմիջգերատեսչականհանձնաժողովիդրակ
անեզրակացությանառկայությանդեպքում: 
Առանցմիջգերատեսչականհանձնաժողովիդրականեզրակացությանհաստատվածքաղաքաշինականծրագրայինփաստաթղթերըև (կամ) 
դրանցփոփոխություններնառոչինչեն:  

9. Համայնքիավագանին, հաստատելովգլխավորհատակագծինախագծայինփաստաթղթերը, 
միաժամանակիրավունքէստանումփոխելուհողամասերինպատակայիննշանակությունը` 
գլխավորհատակագծովսահմանվածծավալովուփուլերով:  

10. 
Համայնքիսեփականությունհամարվողհողամասերըօտարվումկամօգտագործմանենտրամադրվումհամայնքիավագանուհաստատածամեն
ամյաևքառամյածրագրերինհամապատասխան:  

11. Համայնքիղեկավարըիրիրավասություններիսահմաններում, 
ՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամբսահմանվածդեպքերումևկարգով, սույնհոդվածիիններորդմասիհամաձայն, 
նպատակայիննշանակությունըփոփոխածհողամասերըկարողէտրամադրելսեփականությանկամօգտագործմանիրավունքով, 
ինչպեսնաևտրամադրելճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքներ` քաղաքաշինականգործունեությունիրականացնելուհամար:  

12. Հողամասինպատակայիննշանակությունըհամարվումէփոխված` 
հողամասիսեփականատիրոջդիմումիհամաձայնհամայնքիղեկավարիկողմիցտվյալհողամասըև (կամ) 
ճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքըտրամադրելումասինսահմանվածկարգովկայացրածորոշումնուժիմեջմտնելուպահից: 
Հողամասինկատմամբփոխվածնպատակայիննշանակությամբիրավունքներըպարտադիրենթակաենպետականգրանցման: 
Հողամասինպատակայիննշանակությանկատարվածփոփոխություններիմասինհամայնքիղեկավարը 10-
օրյաժամկետումտեղեկացնումէանշարժգույքինկատմամբիրավունքներըգրանցողպետականմարմնինևքաղաքաշինությանբնագավառիպե
տականկառավարմանլիազորվածմարմնին` 
կցելովայդփոփոխություններըհաստատելումասինհամապատասխանորոշմանսահմանվածկարգովհաստատվածպատճենը: 
Սույնմասինհամապատասխան` 
պետականգրանցումչունեցողհողամասերումնախատեսվողօբյեկտիհամարշինարարությանթույլտվությունչիտրվում:  



13. 
Մինչևսույնհոդվածիտասներկուերորդմասովսահմանվածհամապատասխանորոշումնուժիմեջմտնելըհողամասըդրասեփականատիրոջկա
մօգտագործողիկողմիցկարողէօգտագործվելնախկիննպատակայինկամգործառնականնշանակությամբ:  

14. Սույնհոդվածիտասներկուերորդմասիհամաձայն` 
հողամասերինպատակայիննշանակությանփոփոխություններըպետականգրանցումստանալուցհետոընդգրկվումենհամայնքի, 
մարզիհողայինֆոնդիտարեկանընթացիկհաշվառմանտվյալներումևհամայնքի, մարզիհողայինհաշվեկշռում:  

15. Համայնքներիհաստատված, այդթվում` սույնօրենքի 30 
հոդվածիերրորդմասովսահմանվածքաղաքաշինականծրագրայինփաստաթղթերիփոփոխությունները (ներառյալ` 
կառուցապատմանփուլերը) 
կատարվումենայդփաստաթղթերիհաստատմանհամարսույնօրենքովևսույնօրենքիկիրարկումնապահովողօրենսդրականայլակտերովնախ
ատեսվածկարգով:  

16. 
Հաստատվածգլխավորհատակագծերունեցողհամայնքներումհողամասերինպատակայիննշանակությանփոփոխություններըկատարվումե
նբացառապեսսույնօրենքովսահմանվածկարգովգլխավորհատակագծերումհամապատասխանփոփոխություններկատարելումիջոցով:  

17. Քաղաքաշինականգոտիավորմաննախագիծը (այսուհետ` գոտիավորմաննախագիծ) 
համայնքիտարածականզարգացմանմանրամասնպայմաններըսահմանողգործադրական (օպերատիվ) 
բնույթիփաստաթուղթէևհիմքէքաղաքաշինականնպատակներովհողամասերիև (կամ) 
ճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքներիտրամադրման, 
շենքերիուշինություններինախագծայինփաստաթղթերիմշակմանուշինարարությանթույլտվությանհամար:  

18. Բնակավայրերի, դրանցառանձինմասերի, 
բնակավայրերիսահմաններիցդուրսգտնվողքաղաքաշինականնպատակներովնախատեսվածկամնախատեսվողտարածքներիկառուցապա
տմանռեժիմներըսահմանվումենգոտիավորմաննախագծերով` «սահմանվածգոտի - թույլատրելիօգտագործում (կառուցապատում)» 
սկզբունքով, սույնօրենքի 14.2 հոդվածովսահմանվածօժանդակգոտիավորմանմիջոցով` 
հիմքընդունելովգլխավորհատակագծովսահմանվածհիմնական (բազային) գոտիավորումը: 
Ըստառանձնացվածգոտիներիսահմանվածքաղաքաշինականնպատակներովհողերիօգտագործմանևկառուցապատմանթույլատրելիտեսա
կներնուպայմաններըտարբերվումենմեկիցմյուսգոտիանցնելիս, բայցհաստատունենմնումնույնգոտուներսում:  

19. 
Գյուղականհամայնքներումևմինչևտասնհինգհազարբնակչությունունեցողքաղաքայինհամայնքներումգոտիավորմաննախագիծըմշակվում
էբնակավայրի, ինչպեսնաևբնակավայրիցդուրսգտնվողկառուցապատվածկամկառուցապատմանենթակաբոլորտարածքներիհամար` 
գլխավորհատակագծիկազմում:  

20. Տասնհինգհազարիցավելիբնակչությունունեցողքաղաքայինհամայնքների (բացառությամբԵրևանքաղաքի) 
գլխավորհատակագծիկազմումգոտիավորմաննախագիծըմշակվումէգլխավորհատակագծովառաջնահերթկառուցապատմանհամարառան
ձնացվածտարածքների, 
ինչպեսնաևգլխավորհատակագծինախագծմանառաջադրանքովնախատեսվածևտվյալհամայնքիառանձնահատկություններիցբխող` 
կարևորքաղաքաշինականհանգույցներներառողտարածքներիհամար:  



Քաղաքայինհամայնքներիայլտարածքներիհամարգոտիավորմաննախագծերըմշակվումենգլխավորհատակագծովսահմանվածժամկետ
ներումուհերթականությամբ` որպեսինքնուրույնքաղաքաշինականծրագրայինփաստաթղթեր, ընդորում` 
դրանցմշակմանժամանակացույցըներառվումէհամայնքիքառամյազարգացմանծրագրում:  

21. Երևանքաղաքիգլխավորհատակագծիկազմումգոտիավորմաննախագծերչենմշակվում: Դրանքմշակվում, 
հաստատվումևփոփոխվումենորպեսինքնուրույնքաղաքաշինականծրագրայինփաստաթղթեր` 
սույնհոդվածիքսաներորդմասիերկրորդպարբերությամբևքսաներեքերորդմասիպահանջներինհամապատասխան` 
սույնօրենքովսահմանվածկարգով:  

22. 
Գլխավորհատակագծիկազմումմշակվածգոտիավորմաննախագիծըհաստատվումևփոփոխվումէսույնօրենքովգլխավորհատակագծիհաստ
ատմանև (կամ) փոփոխմանհամարնախատեսվածկարգով:  

23. Որպեսինքնուրույնփաստաթուղթ` 
մշակվածգոտիավորմաննախագիծըհամայնքիղեկավարիներկայացմամբհաստատումէավագանին: 
Եթեայնպարունակումէհաստատվածգլխավորհատակագծովսահմանվածպահանջներիփոփոխություն, 
ապահամայնքիավագանուկողմիցգոտիավորմաննախագիծըհաստատվումէգլխավորհատակագծի` 
սույնօրենքինհամապատասխանկատարվածփոփոխություններըհաստատվելուցհետո:  

Գոտիավորմաննախագծիևդրահաստատմանմասինորոշմանպատճեններըեռօրյաժամկետումներկայացվումենքաղաքաշինությանբնա
գավառիպետականկառավարմանլիազորվածմարմին:  

24. 
Գլխավորհատակագիծըևգոտիավորմաննախագիծըմշակվումենհամայնքիավագանուկողմիցհաստատվածնախագծմանառաջադրանքիհիմ
անվրա, համայնքիղեկավարիպատվերով` 
քաղաքաշինականփաստաթղթերիմշակմանհամապատասխանլիցենզիաունեցողանձանցհետՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությ
ամբսահմանվածկարգովկնքվածնախագծայինկապալիպայմանագրով:  

25. 
ՀամայնքիքաղաքաշինականծրագրայինփաստաթղթերըենթակաենՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամբսահմանվածկարգովք
աղաքաշինականհամալիրևբնապահպանականփորձաքննության:  

26. Պետությանկողմիցհամայնքներինորպեսսեփականությունփոխանցվածհողերիիրացումից, 
ինչպեսնաևհողերինպատակայիննշանակությանփոփոխությանհետևանքովառաջացածֆինանսականմիջոցներնամբողջծավալովուղղվում
ենքաղաքաշինականծրագրայինփաստաթղթերչունեցողհամայնքներիգլխավորհատակագծերիևգոտիավորմաննախագծերիմշակմանը:  

27. Մինչևսույնօրենքի 30 հոդվածիչորրորդմասովսահմանվածժամկետը, 
որպեսհամայնքներըքաղաքաշինականծրագրայինփաստաթղթերովապահովելունուղղվածպետականխրախուսմանմիջոց, 
ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանսահմանածդեպքերումևկարգով, 
կախվածտվյալտարվաբյուջետայինհնարավորություններից, 
կարողեննախատեսվելպետականբյուջեիմիջոցներիհաշվինհամաֆինանսավորում` 
ըստտարիներիաստիճանաբարնվազողհամամասնությամբ, 
ինչպեսնաևգլխավորհատակագծիմշակմանհամարանհրաժեշտելակետայիննյութերի 
(տոպոգրաֆիականհանույթներևկադաստրայինքարտեզագրմաննյութեր) անվճարտրամադրումհամայնքներին:  



28. 
Համայնքիքառամյազարգացմանծրագրումպարտադիրներառվումենհամայնքիքաղաքաշինականծրագրայինփաստաթղթերիմշակման 
(եթեհամայնքըչունիսահմանվածկարգովհաստատվածգլխավորհատակագիծև (կամ) գոտիավորմաննախագիծ) 
կամքաղաքաշինականծրագրայինփաստաթղթերումփոփոխություններ (լրացումներ) 
կատարելուկամդրանցանհրաժեշտությանբացակայությանմասինդրույթներ:  

29. 
Պետականկամհամայնքայիննշանակությաննործրագրիընդունմանհետևանքովառաջեկածպահանջիդեպքումհամայնքիհաստատվածգլխա
վորհատակագծումև (կամ) գոտիավորմաննախագծումսույնօրենքովսահմանվածկարգովկատարվումենանհրաժեշտփոփոխություններ` 
նշվածծրագրովայդնպատակիհամարնախատեսվողմիջոցներիհաշվին:  

30. Գլխավորհատակագծիևգոտիավորմաննախագծիիրագործումնապահովումէհամայնքիղեկավարը` 
օրենքովիրենվերապահվածլիազորություններիսահմաններում: 
Համայնքիղեկավարըկազմումևվարումէհամայնքիընթացիկքաղաքաշինականքարտեզը (այսուհետ` ընթացիկքարտեզ), 
որումարտացոլվումենսահմանվածկարգովտրամադրվածհողամասերը (նպատակայինկամգործառնականփոփոխությանմասիննշումով), 
նախագծմանևշինարարությանթույլտվությունները, ինչպեսնաևգլխավորհատակագծիևգոտիավորմաննախագծիփոփոխությունները: 
Ընթացիկքարտեզիսահմանվածկարգովհաստատվածպատճենըկցվումէհամայնքիամենամյապարտադիրգույքագրմանփաստաթղթերին, 
որըներկայացվումէավագանուհաստատմանը: Ընթացիկքարտեզիփոփոխություններըկատարվումենգույքագրմանփաստաթղթերիհամար` 
«Տեղականինքնակառավարմանմասին» օրենքի 46 հոդվածիպահանջներինհամապատասխան:  

31. 
Հաստատվածգլխավորհատակագծովևգոտիավորմաննախագծովսահմանվածպահանջներըպարտադիրենքաղաքաշինականգործունեությ
անբոլորսուբյեկտներիհամար, տարածվումենանշարժգույքիբոլորօբյեկտներիվրա` անկախսեփականությանձևից, 
սեփականատերերիկամօգտագործողներիփոփոխմանդեպքումպահպանումենիրենցուժըևհիմքենքաղաքաշինականգործունեությանիրակ
անացման, վերահսկողությանուվիճելիհարցերիլուծմանհամար:  

32. Արգելվումէ 2016 թվականիհունվարի 1-իցհետո, 
առանցսահմանվածկարգովհաստատվածհամայնքիքաղաքաշինականծրագրայինփաստաթղթերի, 
կառուցապատմաննպատակներովհողամասերիև (կամ) ճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքներիտրամադրումը:  

33. Գլխավորհատակագծերիևգոտիավորմաննախագծերիկազմը, բովանդակությունը, ինչպեսնաևդրանցմշակման, փորձաքննության, 
հաստատմանևփոփոխմանկարգըսահմանումէՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությունը: 

(143հոդվածըլրաց. 08.07.05 ՀՕ-167-Ն, փոփ. 12.05.09 ՀՕ-116-Ն, խմբ. 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
(Գլուխըլրաց. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն) 

  
ԳԼՈՒԽ  VII 

  
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂԻՐԱՎԱԿԱՆԱԿՏԵՐԻԵՎՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆՆՈՐՄԱՏԻՎ-

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ, ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ 
  
Հոդված 15. Քաղաքաշինականգործունեությունըևդրահետկապվածհարաբերություններըկարգավորողիրավականակտերիհամակարգը 



  
Քաղաքաշինականգործունեությունըևդրահետկապվածհարաբերություններըկարգավորողիրավականակտերիհամակարգըբաղկացածէ

սույնօրենքից, այլօրենքներիցևիրավականայլակտերից: 
Քաղաքաշինականգործունեությանհետառնչվողհողային, ջրային, անտառային, օդայինտարածքների, ընդերքիօգտագործման, 

շրջակամիջավայրի, հաշմանդամներիսոցիալականպաշտպանության, պատմությանևմշակույթիհուշարձաններիպահպանության, 
սեփականության, գույքային, 
ինչպեսնաևհեղինակայինիրավունքիիրականացմանժամանակծագողհարաբերություններըկարգավորվումենօրենքներովևիրավականայլա
կտերով: 

(15-րդհոդվածըլրաց. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն) 
  
Հոդված 16. Քաղաքաշինականնորմատիվ-տեխնիկականփաստաթղթերիհամակարգը 
  
Քաղաքաշինականնորմատիվ-

տեխնիկականփաստաթղթերիհամակարգըքաղաքաշինականգործունեությանպետականկարգավորմանմիջոցէ, 
որըսահմանումէհուսալիության, շրջակամիջավայրիպահպանության, հակահրդեհային, սանիտարահիգիենիկ, 
հաշմանդամներիտեղաշարժմանմատչելիություննապահովող ևայլանհրաժեշտնորմեր, կանոններ, ցուցանիշներ, ինչպեսնաևնախագծման, 
իրականացմանուշահագործմանընթացքումորակիապահովմանպայմաններ` օբյեկտին, առանձինշենքին, շինությանը, 
կոնստրուկցիայինկամշինարարականնյութերիններկայացվողպահանջներով: 

Քաղաքաշինականնորմատիվ-
տեխնիկականփաստաթղթերըկազմումենքաղաքաշինականբնագավառիիրավականակտերիհամակարգիբաղկացուցիչմասըևհիմքենծառ
այումփորձաքննության, քաղաքաշինականգործունեությանվերահսկողության, վիճելիհարցերիլուծմանհամար: 

Քաղաքաշինականնորմատիվ-
տեխնիկականփաստաթղթերիպահանջներիկատարումըպարտադիրէքաղաքաշինականգործունեությանսուբյեկտներիհամար: 

(16-րդհոդվածըլրաց. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն) 
  
Հոդված 17. Քաղաքաշինականփաստաթղթերը 
  
1. 

Քաղաքաշինականփաստաթղթերըքաղաքաշինականգործունեությանպետականկարգավորմանմիջոցենևբաժանվումեներկուխմբի՝քաղաք
աշինականծրագրային (կամտարածականպլանավորման) փաստաթղթերևճարտարապետաշինարարականնախագծայինփաստաթղթեր: 

2. Քաղաքաշինականծրագրային (կամտարածականպլանավորման) փաստաթղթերըմշակվումենՀայաստանիՀանրապետության, 
ՀայաստանիՀանրապետությանվարչատարածքայինմիավորների,  դրանցխմբերիկամառանձինհատվածներիհամար: 

3. Քաղաքաշինականգործունեությունըտարածականպլանավորմանբնագավառում` տնտեսական, սոցիալական, 
մշակութայինևբնապահպանական գործոններիփոխկապակցվածտարածականամրագրումնէևնպատակաուղղվածէկենսագործունեության
բարենպաստմիջավայրիձևավորմանը` քաղաքաշինականծրագրային (կամտարածականպլանավորման) 



փաստաթղթերումտարաբնակեցմանհամակարգերի, 
տարածքներիհամաչափզարգացմանևնպատակայինօգտագործմանհիմնականուղղություններնուպայմաններըսահմանելումիջոցով: 

4. Քաղաքաշինականծրագրային (կամտարածականպլանավորման, այսուհետ` տարածականպլանավորման) փաստաթղթերեն՝ 
ա) ՀայաստանիՀանրապետությանտարաբնակեցմանևտարածքայինկազմակերպմանգլխավորնախագծերը (ազգայինմակարդակ). 
բ) ՀայաստանիՀանրապետությանմարզերի (տարածքային/ռեգիոնալմակարդակ), 

ինչպեսնաևմեկիցավելիհամայնքներիտարածքներընդգրկող (միկրոռեգիոնալմակարդակ) տարածքայինհատակագծմաննախագծերը. 
գ) ՀայաստանիՀանրապետությանհամայնքների (բնակավայրերի) գլխավորհատակագծերը (տեղականմակարդակ` 

տարածականպլանավորմանռազմավարականփաստաթուղթ).  
դ) քաղաքաշինականգոտիավորմաննախագծերը (տեղականմակարդակ` 

տարածականպլանավորմանմանրամասնպայմաններըսահմանողգործադրական (օպերատիվ) բնույթիփաստաթուղթ). 
ե) բնակավայրերիպատմամշակութայինհիմնավորումների, 

պատմությանևմշակույթիանշարժհուշարձաններիպահպանությանգոտիների, բնությանհատուկպահպանվողտարածքներինախագծերը. 
զ) լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն, գործառականայլհամակարգերիտարածքայինկազմակերպման, 

ինչպեսնաևարտադրականկարողությունների, ինժեներական, տրանսպորտային, 
կոմունալևսոցիալականենթակառուցվածքներիտեղաբաշխմաննախագծերը` 
հանրապետությանևառանձինվարչատարածքայինմիավորներիկամդրանցխմբերիհամար: 

5. Սույնհոդվածիչորրորդմասի «ա» և «բ» 
կետերովսահմանվածփաստաթղթերիմշակումըպարտադիրէհամապատասխանաբարՀայաստանիՀանրապետությանևմարզերիհամար, 
«գ» կետովսահմանվածփաստաթղթերինը` համայնքներիհամար, իսկ «դ» կետովսահմանվածփաստաթղթերինը` 
համայնքներիևհամայնքներիսահմաններիցդուրսգտնվողկառուցապատվածկամկառուցապատմանենթակատարածքներիհամար: 

6. Սույնհոդվածիչորրորդմասի «ե» կետովսահմանվածփաստաթղթերըմշակվումեն 
«Պատմությանևմշակույթիանշարժհուշարձաններիուպատմականմիջավայրիպահպանությանևօգտագործմանմասին» և 
«Բնությանհատուկպահպանվողտարածքներիմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքներինհամապատասխան: 

7. Սույնհոդվածիչորրորդմասի «զ» 
կետովսահմանվածփաստաթղթերըմշակվումենըստանհրաժեշտությանևհաստատվումենպատվիրատուիկողմից 
(բացառությամբՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամբսահմանվածդեպքերի)` 
ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանսահմանածկարգով: 

8. 
Սույնհոդվածիչորրորդմասովներառվածփաստաթղթերըկազմելիսպարտադիրկարգովհաշվիենառնվումսահմանվածկարգովհաստատված
տարածականպլանավորմանայլփաստաթղթերիդրույթները` կազմվողփաստաթղթինառնչվողմասով: 

 9. Հաստատվածտարածականպլանավորմանփաստաթղթերիդրույթներըհաշվիենառնվումճյուղային, 
պետականնպատակայինևհամայնքայինսոցիալ-
տնտեսականևտարածքայինզարգացմանծրագրերիմշակմանընթացքում՝տվյալծրագրինառնչվողմասով: 

10. Սույնհոդվածի  չորրորդմասի «ա» և «բ»  
կետերովսահմանվածպարտադիրմշակմանենթակատարածականպլանավորմանփաստաթղթերըմշակվումենպետականբյուջեիմիջոցների
հաշվինևհաստատվումենսույնօրենքի 10-րդհոդվածի «դ» կետինհամապատասխան: 



11. Սույնհոդվածիչորրորդմասի «գ» և «դ»  կետերովսահմանվածպարտադիրմշակմանենթակատարածականպլանավորման  
փաստաթղթերըմշակվումենտեղականբյուջեիմիջոցներիհաշվինևհաստատվումենհամայնքիավագանուկողմից` սույնօրենքի 14.3 
հոդվածովսահմանվածպահանջներինհամապատասխան: 

12. (մասնուժըկորցրելէ 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
13. Քաղաքաշինականգործունեությունիրականացնելունպատակովանշարժգույքի (հողամասեր, շենքեր, շինություններ) 

օգտագործմանպայմաններըչենկարողհակասելհաստատվածքաղաքաշինականփաստաթղթերովսահմանվածպահանջներին: 
14. Ճարտարապետաշինարարականնախագծայինփաստաթղթերեն՝ 
ա) կառուցապատմաննախագծերը, 

ինչպեսնաևքաղաքաշինականգործունեությունիրականացնելունպատակովգործառականտարածքներիհատակագծմանևբարեկարգմաննա
խագծերը. 

բ) բնակելի, հասարակական, արտադրականշենքերիևշինություններիկառուցման, դրանցվերակառուցման (ներառյալ` քանդման), 
վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացմաննախագծերը, 
ինչպեսնաևինժեներականևտրանսպորտայինենթակառուցվածքներիևդրանցմասերինախագծերը։ 

15. 
Ճարտարապետաշինարարականնախագծայինփաստաթղթերիմշակմանհամարկառուցապատողինտրվումէճարտարապետահատակագծ
այինառաջադրանք (նախագծմանթույլտվություն), որը, 
հիմքընդունելովհամայնքիտարածականպլանավորմանփաստաթղթերիևքաղաքաշինականկանոնադրությանպահանջները, 
սահմանումէքաղաքաշինականգործունեությանտվյալօբյեկտիններկայացվողնախագծմանպարտադիրպայմաններ, 
պահանջներևսահմանափակումներ։ 

16. (մասնուժըկորցրելէ 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
17. 

Նախագծայինաշխատանքներիկապալիպայմանագրովպատվիրատուիկողմիցնախագծայինփաստաթղթերմշակողինտրվողնախագծային
առաջադրանքըչիկարողհակասելճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքիպահանջներին: 

18. 
Ճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքտրամադրածմարմնիհետսահմանվածկարգովհամաձայնեցվածճարտարապետաշինարա
րականնախագծայինփաստաթղթերըհաստատումէքաղաքաշինականօբյեկտիսեփականատերըկամնրալիազորածանձը` սույնօրենքի 23 
հոդվածիչորրորդմասովսահմանվածպահանջներինհամապատասխան: 

19. 
Հաստատվածքաղաքաշինականփաստաթղթերըհիմքենհանդիսանումքաղաքաշինականգործունեությանվերահսկողությանուվիճելիհարցե
րիլուծմանհամարևպարտադիրենքաղաքաշինականգործունեությանբոլորսուբյեկտներիհամար։ 

20. Քաղաքաշինականփաստաթղթերիմշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման, 
փոփոխմանկարգերըսահմանումէՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությունը։ 

(17-րդհոդվածըխմբ. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն, 08.07.05 ՀՕ-167-Ն, փոփ. 26.12.08 ՀՕ-7-Ն, լրաց., խմբ., փոփ. 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
  

ԳԼՈՒԽ  VIII 
  



ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ 
  
Հոդված 18. Հողօգտագործումըքաղաքաշինականգործունեությանբնագավառում 
  
Հողօգտագործումըքաղաքաշինականգործունեությանբնագավառումիրականացվումէնպատակային` 

հաստատվածտարածականպլանավորմանփաստաթղթերին, սույնօրենքինևիրավականայլակտերինհամապատասխան: 
(2-րդ մասնուժըկորցրելէ 11.12.02 ՀՕ-494-Ն) 
(18-րդհոդվածըփոփ. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն, 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 

Հոդված 181. Բնակավայրերիկենսաապահովմանօբյեկտները 
  

Բնակավայրերիվերգետնյաևստորգետնյաինժեներականցանցերի, կառուցվածքներիուհաղորդակցությանուղիների, 
կենսաապահովմանգծայինօբյեկտներիշինարարության, 
վերակառուցմանևշահագործմանհամարանհրաժեշտհողամասերիցօգտվելուիրավունքըսահմանվումէօրենքով, 
ինչպեսնաևսերվիտուտիպայմանագրերով` նորմատիվ-
տեխնիկականփաստաթղթերինևհաստատվածքաղաքաշինականփաստաթղթերինհամապատասխան: 

Հանրապետությանհամարռազմավարականնշանակությունունեցողմեկիցավելիհամայնքներիտարածքներընդգրկողինժեներատրանսպ
որտայինենթակառուցվածքներիկառուցմաննպատակովքաղաքաշինականգործունեությանիրականացմանկարգը 
(կառուցապատմանընթացակարգերը) սահմանումէՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությունը:  

(181հոդվածըլրաց. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն, 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 

Հոդված 19. Քաղաքաշինականգործունեությանհատուկկարգավորմանօբյեկտները 
  
Քաղաքաշինականգործունեությունըենթակաէհատուկկարգավորման, եթետարածքներիկառուցապատումը, հատակագծումը, 

օգտագործումը, քաղաքացիների, հասարակության, 
պետությանշահերիապահովումնառանցօրենսդրականլրացուցիչլուծումներիդառնումէդժվարկամանհնար:  

Քաղաքաշինականգործունեությանհատուկկարգավորմանօբյեկտներիտարածքներիառանձնացումըորոշվումէ` 
ելնելովպետությանևհասարակությանանվտանգությանապահովման, սոցիալ-տնտեսականզարգացման, 
ինժեներատրանսպորտայինենթակառուցվածքներիևբնապահպանականհիմնահարցերիփոխկապակցվածլուծման, ազգային, 
պատմամշակութային, քաղաքաշինական, լանդշաֆտայինևբնապատկերայինարժեքներիպահպանման, 
բնականևտեխնածիներևույթներիցպաշտպանության, 
աղետներիևարտակարգիրավիճակներիկանխմանուհետևանքներիվերացմանանհրաժեշտությունից:  

Քաղաքաշինականգործունեությանհատուկկարգավորմանօբյեկտներիսահմաններըկարողենչհամընկնելվարչատարածքայինմիավորն
երիսահմաններիհետ:  

Քաղաքաշինականգործունեությանհատուկկարգավորումըկարողէիրականացվելհատուկքաղաքաշինականնորմերիուկանոնների, 
քաղաքաշինականփաստաթղթերիմշակման, համաձայնեցմանևհաստատման, 
ինչպեսնաևքաղաքաշինականգործունեությանհատուկկարգերսահմանելումիջոցով:  



Քաղաքաշինականգործունեությանհատուկկարգավորմանօբյեկտներկարողենառանձնացվել`  
ա) ՀայաստանիՀանրապետությանմայրաքաղաքԵրևանում.  
բ) Սևանալճիջրհավաքավազանիտարածքում, բնությանհատուկպահպանվողտարածքներում, 

ինչպեսնաևջրայինռեսուրսներիօգտագործմաննառնչվողհիդրոտեխնիկականկառուցվածքներիտարածքներում.  
գ) ազատտնտեսականգոտիներիտարածքներում.  
դ) մեկիցավելիվարչատարածքայինմիավորներիշահերինառնչվողքաղաքաշինականօբյեկտներիտարածքներում.  
ե) օրենքովսահմանվածհատուկնշանակությանևհատուկպահպանվողհողերիտարածքներում.  
զ) օրենքովսահմանվածայլտարածքներում:  
Սույնհոդվածովսահմանվածքաղաքաշինականգործունեությանհատուկկարգավորմանօբյեկտներումքաղաքաշինականգործունեության

կարգըսահմանումէՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությունը: 
(19-րդհոդվածըխմբ. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն, լրաց., խմբ. 08.07.05 ՀՕ-167-Ն) 
  
Հոդված 20. Պետականքաղաքաշինականկադաստրըևքաղաքաշինականգործունեությանմոնիթորինգը 
  
Պետականքաղաքաշինականկադաստրըպետականտեղեկատվականհամակարգէ, 

որըհիմքէծառայումպետականքաղաքաշինականքաղաքականությանևտարածքայինզարգացմանռազմավարության, 
քաղաքաշինականնախագծայինփաստաթղթերիմշակման, 
քաղաքաշինականգործունեությաննկատմամբվերահսկողությունիրականացնելուհամարևպարունակումէստույգտեղեկություններքաղաք
աշինականգործունեությանօբյեկտների, տարածքներիգոտիավորմանևօգտագործման, 
տարածքներիևբնակավայրերիքաղաքաշինականպլանավորմանևկառուցապատման, քաղաքաշինականփաստաթղթերի, նորմերի, 
իրավականայլակտերի, հողամասերիևայլանշարժգույքիօգտագործման, քաղաքաշինականսահմանափակումներիևսերվիտուտների, 
տարածքներիսոցիալական, ինժեներատրանսպորտայինևայլենթակառուցվածքներիբարեկարգման, սեյսմիկիրադրության, 
շինարարությանհամարինժեներաերկրաբանականևգեոդեզիական, քաղաքաշինականգործունեությանվրաազդողայլգործոններիմասին:  

ՊետականքաղաքաշինականկադաստրըՀայաստանիՀանրապետությանկադաստրայինհամակարգիբաղկացուցիչմասնէ, 
որիհիմքըանշարժգույքիպետականկադաստրնէ: 
Պետականքաղաքաշինականկադաստրըներառումէնաևքաղաքաշինականգործունեությանիրականացմանհամարանհրաժեշտտվյալներ` 
այլճյուղայինկադաստրներիցևտեղեկատվականհամակարգերից:  

Պետականքաղաքաշինականկադաստրիտեղեկատվությունը, բացիպետականգաղտնիքպարունակողտեղեկատվությունից, 
բացէևտրամադրվումէՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանսահմանածկարգով:  

Քաղաքաշինականգործունեությանմոնիթորինգըքաղաքաշինականգործունեությանօբյեկտներիփոփոխություններիևվիճակիվերաբերյ
ալդիտարկումներիհամակարգէ, որըկատարվումէմիջավայրիկենսագործունեությանվիճակիուսումնասիրություններիմիջոցով: 
Մոնիթորինգայինդիտարկումներիարդյունքումստացվածտեղեկատվությունըներառվումէպետականքաղաքաշինականկադաստրում:  

Պետականքաղաքաշինականկադաստրիվարումըևքաղաքաշինականգործունեությանմոնիթորինգըկատարումէհամայնքումհամայնքիղ
եկավարը, ամբողջմարզիհամար` մարզպետը:  

ՀայաստանիՀանրապետությանտարածքիքաղաքաշինականկադաստրիվարումըևկադաստրայինամփոփումըկատարումէքաղաքաշին
ականբնագավառիպետականկառավարմանլիազորվածմարմինը:  



ՊետականքաղաքաշինականկադաստրիվարմանևքաղաքաշինականգործունեությանմոնիթորինգիանցկացմանկարգըսահմանումէՀայ
աստանիՀանրապետությանկառավարությունը: 

(20-րդհոդվածըխմբ. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն, փոփ. 26.12.08 ՀՕ-7-Ն, 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
  
Հոդված 21. Լիցենզավորումըքաղաքաշինությանբնագավառում 
  
Քաղաքաշինությանբնագավառումլիցենզավորումնիրականացվումէ «Լիցենզավորմանմասին» 

ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքովսահմանվածկարգով: 
(21-րդհոդվածըխմբ. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն) 
  
Հոդված 22. Քաղաքաշինականգործունեությանիրականացմանօգտակալությունը 
  
(22-րդհոդվածնուժըկորցրելէ 11.12.02 ՀՕ-494-Ն) 
  
Հոդված 22.1. Ճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքը 
  
1. Ճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքը (կամնախագծմանթույլտվությունը) փաստաթուղթէ, որը, 

հիմքընդունելովհամայնքիտարածականպլանավորմանփաստաթղթերիևքաղաքաշինականկանոնադրությանպահանջները, 
սահմանումէքաղաքաշինականգործունեությանտվյալօբյեկտիններկայացվողնախագծմանպարտադիրպահանջները, պայմանները, 
այդթվում` սույնօրենքի 6 հոդվածի «դ» կետովսահմանված` քաղաքաշինականօբյեկտիինժեներականենթակառուցվածքների 
(ջրամատակարարում, ջրահեռացում, էլեկտրամատակարարումևայլն) նախագծմանտեխնիկականպայմանները (այսուհետ` 
տեխնիկականպայմաններ) ևսահմանափակումները:  

Տեխնիկականպայմաններըտալիսենինժեներականսպասարկումիրականացնողծառայությունները` 
ճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքտրամադրողմարմնին` վերջինիսհարցմանհիմանվրա, 
ևկազմումենճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքիանբաժանելիմասը:  

2. 
ՃարտարապետահատակագծայինառաջադրանքումնշվումենՀայաստանիՀանրապետությանիրավականակտերովսահմանվածևօբյեկտին
ախագծմաննառնչվողքաղաքաշինական, պատմությանևմշակույթիհուշարձաններիուշրջակամիջավայրիպահպանության, 
սանիտարահիգիենիկ, հակահրդեհային, քաղաքացիականպաշտպանության, 
հաշմանդամներիուբնակչությանսակավաշարժխմբերիպաշտպանությանևայլնորմատիվակտերովսահմանվածպահանջները:  

3. 
Քաղաքաշինականգործունեությունիրականացնելունպատակովպետությանևհամայնքներիսեփականությունհանդիսացողհողամասերնօտ
արելուկամօգտագործմանտրամադրելուդեպքումճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքինախագիծըներառվումէաճուրդիկազմա
կերպմանփաստաթղթերիփաթեթումկամմրցույթիպայմաններում: 
Օրենսդրությամբսահմանվածհողամասիտրամադրմանայլդեպքերումճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքըտրվումէհողամաս
ըհատկացնելումասինորոշմանհետմիաժամանակ:  



4. 
Անշարժգույքիսեփականատերհանդիսացողկամայնփոփոխելուիրավասությամբօժտվածօգտագործողինճարտարապետահատակագծային
առաջադրանքըտրվումէվերջինիսկողմիցսույնհոդվածիվեցերորդմասովսահմանվածմարմնիններկայացվածհայտիհիմանվրա:  

5. 
Ճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքովսահմանվածպայմաններըհիմքենճարտարապետաշինարարականնախագծայինփաստ
աթղթերիմշակմանհամարևպարտադիրենքաղաքաշինականգործունեությանբոլորմասնակիցներիհամար: 
Անշարժգույքինկատմամբիրավունքներիփոխանցմանդեպքումճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքովսահմանվածպայմաններ
ըպահպանվումենլրիվծավալով:  

6. Ճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքըհամայնքումտալիսէհամայնքիղեկավարը` 
ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանսահմանածկարգով:  

7. 
Համայնքիգլխավորհատակագծովևգոտիավորմաննախագծովսահմանվածպահանջներինհակասողճարտարապետահատակագծայինառա
ջադրանքիտրամադրումնարգելվումէ: 

(22.1-րդհոդվածըլրաց. 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
  
Հոդված 23. Շինարարությանթույլտվությունը 
  
Շինարարությանթույլտվությունըփաստաթուղթէ, որըհաստատումէկառուցապատողիիրավունքը` 

իրականացնելորոշակիշինարարականգործունեությունինչպեսնորկառուցապատվողկամվերակառուցվողտարածքում, 
այնպեսէլգոյությունունեցողշենքերումևշինություններում: 

ՇինարարությանթույլտվությունըհամայնքներումտալիսէհամայնքիղեկավարըՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանսահմա
նածկարգով:  

Շինարարությանթույլտվությունըտրվումէճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքտրամադրածմարմնիկողմիցճարտարապետ
աշինարարականնախագծայինփաստաթղթերըՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանսահմանածկարգովհամաձայնեցնելուցևկ
առուցապատողիկողմիցդրանքհաստատելուցհետո` սույնօրենքի 6-րդհոդվածիչորրորդմասի «ժ» կետովնախատեսվածժամկետով: 

Շինարարությանթույլտվությունըտրվումէտվյալօբյեկտիճարտարապետաշինարարականնախագծայինփաստաթղթերիհամաձայնեցմա
նհետմիաժամանակ, իսկնախագծայինփաստաթղթերըհամարվումենհաստատված, 
եթեկառուցապատողընախագծայինփաստաթղթերիհաստատմանվերաբերյալգրավորառարկությունչիներկայացնումսույնհոդվածիերկրոր
դմասովսահմանվածմարմնին: 

(մասնուժըկորցրել է 12.05.09 ՀՕ-116-Ն) 
ՇինարարությանթույլտվությունչիպահանջվումՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանսահմանածցանկումներառվածշենքեր

ի, շինություններիընթացիկնորոգման, 
ներքինհարդարմանտարածքներիբարեկարգմանևայլցածրռիսկայնությունունեցողաշխատանքներիհամար, 
եթեդրանքչենխոչընդոտումանշարժգույքինպատակայինօգտագործումըևչենհակասումսահմանվածսերվիտուտներին:  

Սույնօրենքի 6-րդհոդվածիչորրորդմասի «ժ» կետովնախատեսվածժամկետներումկառուցապատումը 
(բացառությամբգյուղականբնակավայրերումիրականացվողկառուցապատմանևանհատականբնակելիտների) չավարտվելուդեպքում, 



շինարարությանթույլտվությունտվողմարմինըգրավորնախազգուշացնումէկառուցապատողինշինարարությանթույլտվությամբսահմանվա
ծժամկետըերկարաձգելուևայդժամկետումկառուցապատումնավարտելուկամսեփականությանիրավունքովիրենպատկանողքաղաքաշինա
կանգործունեությանօբյեկտնօտարելուվերաբերյալ: Ընդորում, 
շինարարությանթույլտվությունտվողմարմնիկողմիցշինարարությանտևողությունըկարողէերկարաձգվելոչավելի, 
քանտվյալօբյեկտիչիրականացվածաշխատանքներիհամարշինարարությանտևողությաննորմերովհաշվարկվածժամկետիչափով:  

Նշվածպահանջըչկատարելուդեպքումկառուցապատողըշինարարությանթույլտվությունտվողմարմնիկողմիցօրենքովսահմանվածկար
գովենթարկվումէվարչականպատասխանատվության:  

Եթենախազգուշացումնստանալուցհետո` մեկամսյաժամկետում, 
կառուցապատողըչիդիմումշինարարությանթույլտվությունտվողմարմին` շինարարությանժամկետըերկարաձգելուհայտով, 
կամշինարարությանթույլտվությամբսահմանվածնորժամկետումչիավարտումկառուցապատումը, 
կամչիօտարումսեփականությանիրավունքովիրենպատկանողօբյեկտը, 
ապաշինարարությանթույլտվությունտվողմարմինընրանկրկինանգամենթարկումէվարչականպատասխանատվությանևդիմումէդատարա
նտվյալօբյեկտըվաճառելուհայցով` դատարանիսահմանածկարգովևգնով, բայցոչպակաս, քանօբյեկտիկադաստրայինարժեքի 75 
տոկոսիչափով: 

(23-րդհոդվածըխմբ. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն, 08.07.05 ՀՕ-167-Ն, փոփ. 26.12.08 ՀՕ-7-Ն, 12.05.09 ՀՕ-116-Ն, 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
  
Հոդված 24. Քանդմանթույլտվությունը 
  
Քանդմանթույլտվությունըփաստաթուղթէ, որըհաստատումէսեփականատիրոջիրավունքը` 

իրականացնելշենքերիևշինություններիքանդումը: 
Քանդմանթույլտվությունըհամայնքներումտալիսէհամայնքիղեկավարը` 

ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանսահմանածկարգով:  
Եթենորկառուցվողօբյեկտիշինարարությունըհնարավորչէառանցնույնվայրումգտնվողշենքի (շենքերի) և(կամ) շինության 

(շինությունների) քանդման, ապասահմանվածկարգովտրվածշինարարությանթույլտվությունը՝համապատասխաննշումով, 
հանդիսանումէնաևքանդմանթույլտվություն: 

Եթեկառուցապատվողհողամասիճարտարագիտականուսումնասիրություններնառանցքանդմանանհնարինեն, 
ապաքանդմանթույլտվությունըտրվումէ  
ճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքիհետմիաժամանակ՝մինչևշինարարությանթույլտվությունստանալը: 

(մասնուժըկորցրել է 12.05.09 ՀՕ-116-Ն) 
(24-րդհոդվածըխմբ. 08.07.05 ՀՕ-167-Ն, փոփ. 26.12.08 ՀՕ-7-Ն, 12.05.09 ՀՕ-116-Ն, 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
  
Հոդված 25. Ավարտվածշինարարությանշահագործմանփաստագրումը 
  
Ավարտվածշինարարության (շենքերի, շինությունների, դրանցվերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման, 

ընդլայնմանևբարեկարգման) շահագործմանընդունումըփաստագրվումէշահագործմանակտով` 
տվյալօբյեկտիշինարարությանթույլտվությանհամարհիմքհանդիսացողհաստատվածճարտարապետաշինարարականնախագծայինփաստ



աթղթերովնախատեսվածբոլորաշխատանքներնիրականացնելուցհետո: 
Ավարտվածշինարարականօբյեկտիշահագործումըթույլատրվումէմիմիայնշահագործմանակտըձևակերպելուցհետո:  

Ավարտվածշինարարությանշահագործմանընդունումըփաստագրումէհամայնքիղեկավարը` 
ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանսահմանածկարգով: 

Շինարարականօբյեկտիշահագործումնիրականացվումէսույնօրենքի 2 հոդվածի «գ» կետիհամաձայն` օբյեկտիսեփականատիրոջ 
(սեփականատերերի) և (կամ) օգտագործողիմիջոցներիհաշվին: Շենքերի, 
շինություններիշահագործմաննվազագույնպարտադիրնորմերըսահմանումէՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությունը: 

(25-րդհոդվածըխմբ. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն, փոփ. 26.12.08 ՀՕ-7-Ն, փոփ., լրաց. 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
  
Հոդված 26. Քաղաքաշինականգործունեությանվերահսկողությունը 
  
ՀայաստանիՀանրապետությանտարածքումքաղաքաշինականգործունեությանպետականտեսչականվերահսկողություննիրականացնու

մէքաղաքաշինությանբնագավառիպետականկառավարմանլիազորվածմարմինը` քաղաքաշինականպետականտեսչությանմիջոցով: 
Քաղաքաշինականպետականտեսչություննիրգործունեությունըկազմակերպումէվարչատարածքայինսկզբունքով` 

քաղաքաշինականպետականտեսուչներիմիջոցով: 
Քաղաքաշինականպետականտեսչությունը` 
ա) վերահսկումէքաղաքաշինականգործունեությանբնագավառումիրավականակտերի, քաղաքաշինականփաստաթղթերի, նորմատիվ-

տեխնիկականփաստաթղթերիպահանջներիկատարումը. 
բ) 

քաղաքաշինությանբնագավառումհայտնաբերվածխախտումներիվերացմանուղղությամբտալիսէպարտադիրկատարմանհրահանգներևցու
ցումներ, հետևումէդրանցիրականացմանը. 

գ) օրենքովսահմանվածդեպքերումևկարգովնշանակումէվարչականտույժեր, 
ինչպեսնաևիրավասումարմիններէներկայացնումհաղորդումներ` 
քաղաքաշինությանբնագավառումիրավախախտումներթույլտվածանձանցքրեականպատասխանատվությանենթարկելուհամար: 

Մարզիտարածքումմարզպետը` 
ա) (կետնուժըկորցրելէ 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
բ) վերահսկումէհամայնքներիղեկավարներիգործունեությունըքաղաքաշինությանբնագավառում: 
Քաղաքայինևգյուղականհամայնքներիտարածքներումհամայնքիղեկավարըվերահսկումէկառուցապատողներինտրվածճարտարապետ

ահատակագծայինառաջադրանքների, բնակավայրերիքաղաքաշինականկանոնադրությանպահանջներիկատարումը, 
հողերիևամրակայվածգույքիքաղաքաշինականնպատակայինօգտագործումը, ինչպեսնաևկանխարգելում, 
կասեցնումէինքնակամշինարարությանդեպքերըևօրենքովսահմանվածկարգովապահովումէդրանցհետևանքներիվերացումը: 

(մասնուժըկորցրելէ 26.12.08 ՀՕ-7-Ն) 
(26-րդհոդվածըփոփ. 26.12.08 ՀՕ-7-Ն, 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
 
Հոդված 261. Երևանքաղաքումքաղաքաշինականգործունեությանիրականացմանառանձնահատկությունները 
  



(261հոդվածնուժըկորցրելէ 12.05.09 ՀՕ-116-Ն) 
Հոդված 26.2. Հատուկնշանակությանհողերումքաղաքաշինականգործունեությանիրականացմանառանձնահատկությունները 
  
ՀայաստանիՀանրապետությանհողայինօրենսգրքի 24 

հոդվածովսահմանվածհատուկնշանակությանհողերումքաղաքաշինականգործունեության, այդթվում` սույնօրենքի 6 
հոդվածիչորրորդմասի «դ» կետով, 13 և 14 հոդվածներով, 17 հոդվածիտասնութերորդմասով, 23 հոդվածիերկրորդմասով, 24 
հոդվածիերկրորդմասով, 25 
հոդվածիերկրորդմասովսահմանվածլիազորություններիիրականացմանկարգըսահմանումէՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությ
ունը` «Պետականևծառայողականգաղտնիքիմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքիպահանջներիապահովմամբ: 

(262  հոդվածըլրաց. 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
  

ԳԼՈՒԽ  IX 
  
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆՀԵՏԿԱՊՎԱԾՎԵՃԵՐԻԼՈՒԾՈՒՄԸԵՎՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆՕՐ

ԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸԽԱԽՏԵԼՈՒՀԱՄԱՐ 
  
Հոդված 27. Քաղաքաշինականգործունեությանհետկապվածվեճերիլուծումը 
  
Քաղաքաշինականգործունեությանհետկապվածվեճերըլուծվումենդատականկարգով: 
  
Հոդված 28. Պատասխանատվությունըքաղաքաշինականօրենսդրությունըխախտելուհամար 
  
ՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքաշինականօրենսդրությունըխախտելուհամարքաղաքաշինականգործունեությանսուբյեկտներըկ

րումենպատասխանատվություն` օրենքովսահմանվածկարգով: 
  

ԳԼՈՒԽ  X 
  

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
  
Հոդված 29. Միջազգայինհամագործակցությունըքաղաքաշինությանբնագավառում 
  
Քաղաքաշինությանբնագավառումմիջազգայինհամագործակցություննիրականացվումէսույնօրենքին, 

այլօրենքներինևՀայաստանիՀանրապետությանմիջազգայինպայմանագրերինհամապատասխան: 
Օտարերկրյապետությունների, դրանցֆիզիկականևիրավաբանականանձանց, 

իրավաբանականանձիկարգավիճակչունեցողձեռնարկությունների, 
միջազգայինկազմակերպություններիքաղաքաշինականգործունեությունըՀայաստանիՀանրապետությանտարածքումկարգավորվումէսույ



նօրենքով, 
ՀայաստանիՀանրապետությանիրավականայլակտերովևՀայաստանիՀանրապետությանհամապատասխանմիջազգայինպայմանագրերով: 

ԵթեՀայաստանիՀանրապետությանանունիցկնքվածմիջազգայինպայմանագրերովսահմանվումենայլնորմեր, 
քաննախատեսվածենսույնօրենքով, ապակիրառվումենպայմանագրերինորմերը: 

  
ԳԼՈՒԽ  XI 

  
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

(Վերնագիրըփոփ. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն) 
 
Հոդված 30. Անցումայինդրույթներ 
(Վերնագիրըփոփ. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն) 
1. 

Հաստատվածտարածականպլանավորմանփաստաթղթերիբացակայությանդեպքերումմինչևդրանցմշակումնուհաստատումըտվյալհամայ
նքումքաղաքաշինականգործունեությունըկարգավորվումէՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանսահմանածկարգով:  

2. 
Մինչևհամայնքներիգլխավորհատակագծերիհաստատումըհամայնքիվարչականտարածքումհողերինպատակայիննշանակությանփոփոխ
ություններըհաստատումէհամայնքիավագանին` 
ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանսահմանածկարգովհատուկայդնպատակովստեղծվածժամանակավորմիջգերատեսչական
հանձնաժողովիդրականեզրակացությանառկայությանդեպքում:  

3. 
ՄինչևսույնօրենքիուժիմեջմտնելըհամայնքիավագանուհավանությամբՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանհաստատածգլխա
վորհատակագծերըհամարվումենհաստատվածհամայնքիավագանուկողմից:  

4. Սույնօրենքի 14.3 հոդվածիերեսուներկուերորդմասնուժիմեջէմտնում 2016 թվականիհունվարի 1-ից: 
(30-րդհոդվածըխմբ. 26.12.00 ՀՕ-141, փոփ., լրաց. 11.12.02 ՀՕ-494-Ն, խմբ. 08.07.05 ՀՕ-167-Ն, 23.06.11 ՀՕ-226-Ն) 
  

ՀայաստանիՀանրապետության 
Նախագահ Ռ. Քոչարյան

 
Երևան 

26 մայիսի 1998 թ. 
ՀՕ-217 

  

 


