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ՆԱԽԱԲԱՆ

Ս�յն գիրքը հրատարակվել է «Միլենի�մ» Կրթական Հետազոտական
Ասոցիացիայի «Իմացիր և Գործիր - II» ծրագրի շրջանակներ�մ, որն
իրականացվ�մ է Եվրոպայ�մ Անվտանգ�թյան և Համագործակց�թյան
Կազմակերպ�թյան /ԵԱՀԿ/ «Կոռ�պցիայի դեմ պայքարի գործընթացին
հասարակ�թյան ներգրավման նպատակով հասարակական ընդ�նա-
րանների ցանցի ստեղծման» ծրագրի հովան� ներքո:
Երկար տարիներ Հայաստանի համայնքներ�մ աշխատել� ընթացք�մ մեր
կազմակերպ�թյ�նը բազմիցս բախվել է տեղական ինքնակառավարման
մարմինների, պետական և ոչ պետական հանրային նշանակ�թյան
կազմակերպ�թյ�նների, պաշտոնյաների և համայնքի անդամների միջև
առկա անջրպետին, որը  բնակչ�թյան անտեղյակ�թյան, օրենքների, գործող
այլ իրավական ակտերի չիմաց�թյան կամ թերի կիրառման արդյ�նք է:
Ելնելով վերը նշվածից` «Միլենի�մի» կողմից մշակվեց փորձնական ծրագիր,
որն �ղղված է կոռ�պցիայի դեմ պայքարին` հասարակ�թյան
տեղեկացված�թյան մակարդակի և համայնքի անդամների և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների միջև փոխհարաբեր�թյ�նների արդյ�-
նավետ�թյան բարձրացման միջոցով: Ելնելով 2006թ գործ�նե�թյան
արդյ�նք�մ ձեռք բերված փորձից` 2007թ «Միլենի�մը» շար�նակ�մ է
աշխատանքը Գեղարք�նիքի մարզ�մ, ընդլայնելով գործ�նե�թյան
բնագավառները և հետաքրքր�թյան շրջանակները: 
«Իմացիր և Գործիր» տեղեկատվական ձեռնարկը հանդիսան�մ է 2006 թ
«Միլենի�մ» Կրթական Հետազոտական Ասոցիացիայի կողմից
հրատարակված «Տեղական Ինքնակառավարման Մարմինների Իրավ�նք-
ները և Պարտական�թյ�նները» ձեռնարկի լր³Ùß³Ïí³Í և նորացված
վերահրատարակ�թյ�նը: Այս ձեռնարկը պար�նակ�մ է քաղաքացիների
պաշտոնյաների հետ առօրյա շփման ընթացք�մ ծագող հարցերի համառոտ
պատասխաններ:
Հ�սով ենք, որ այն կնպաստի �ժեղ և տեղեկացված հասարակ�թյ�ն
ձևավորել� գործընթացին:

Դինա Ման�կյան
«Միլենի�մ» Կրթական Հետազոտական Ասոցիացիա 
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ԳCՅՔԱՀԱՐԿ

Ինչ է գ�յքահարկը

Գ�յքահարկը սեփական�թյան իրավ�նքով Հայաստանի
Հանրապետ�թյ�ն�մ և օտարերկրյա պետ�թյ�ններ�մ
ստեսծված կազմակերպ�թյ�նների � դրանց կողմից
Հայաստանի Հանրապետ�թյ�նից դ�րս ստեղծված կազմա-
կերպ�թյ�ններին, ՀՀ քաղաքացիներին, օտարերկրյա
քաղաքացիներին, քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող անձանց
պատկանող հարկվող օբյեկտ համարվող (անշարժ գ�յք և
փոխադրամիջոցներ), գ�յքի համար օրենքով սահմանված
կարգով և չափով համապատասխան բյ�ջեներ վճարվող
�ղղակի հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարողների
տնտեսական գործ�նե�թյան արդյ�նքներից:

Ինչպես է որոշվ�մ գ�յքահարկի չափը

Շին�թյ�նների հարկման չափը որոշել� համար հիմք է
ընդ�նվ�մ դրանց կադաստրային արժեքը /տես հավելվածը/:
Շին�թյ�նների գնահատ�մը /վերագնահատ�մը/ կատարվ�մ
է երեք տարին մեկ անգամ անշարժ գ�յքի կադաստր վարող
մարմնի կողմից, որը և հիմք է ընդ�նվ�մ տվյալ տարվան
հաջորդող երեք տարիների հարկման բազայի համար, իսկ
փոխադրամիջոցների հարկման բազա է համարվ�մ
փոխադրամիջոցի քաշող շարժիչի հզոր�թյ�նը /ձիա�ժ,
կիլովատ/: Մեկից ավել շարժիչների առկայ�թյան դեպք�մ
գ�յքահարկով հարկման բազա է համարվ�մ բոլոր քաշող
շարժիչների գ�մարային հզոր�թյ�նը (տես հավելվածը):
Ֆիզիկական անձանց հաշվետ� ժամանակաշրջան է
համարվ�մ օրաց�ցային տարին:

Ինչպես և �մ է վճարվ�մ գ�յքահարկը

Տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարկային
մարմիններից և անշարժ գ�յքի կադաստր վարող մարմիններից 
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ստացված տեղեկ�թյ�նների հիման վրա հողի հարկ
վճարողներին մինչև յ�րաքանչյ�ր տարվա սեպտեմբերի 1-ը,
իսկ շենքերի, շին�թյ�նների սեփականատերերին` օրենքով
սահմանված գնահատման /վերագնահատման/ տարվա
դեկտեմբերի 1-ը, ներկայացն�մ են գ�յքահարկի վճարման
ծան�ցագրերը, որոնց համաձայն էլ հարկատ�ները կատար�մ
են վճար�մները: Եթե հարկատ�ն /սեփականատերը/
համաձայն չէ ծան�ցագր�մ նշված գ�մարի հետ, ապա
հաշվարկի ճշտման նպատակով կարող է դիմել հարկերի համար
տեղեկ�թյ�ններ տվող հաշվառող և գ�յքագրող լիազոր
մարմիններին (հարկային տեսչ�թյ�ն, անշարժ գ�յքի
կադաստրի ստորաբաժան�մ): Գ�յքահարկը վճարվ�մ է տվյալ
համայնքի բյ�ջեն, իսկ համայնքի տարածքից դ�րս գտնվող
շին�թյ�նների համար` պետ. բյ�ջե: Փոխադրամիջոցների
գ�յքահարկը կազմակերպ�թյ�նները վճար�մ են իրենց
հաշվառման վայրի համայնքի բյ�ջե, իսկ փոխադրամիջոցների
սեփականատեր ֆիզիկական անձինք` իրենց հաշվառման
(գրանցման),իսկ դրա բացակայ�թյան դեպք�մ, իր հիմնական
բնակ�թյան վայրի համայնքի բյ�ջե, եթե հիմնական
բնակ�թյան վայրը ՀՀ տարածքից դ�րս է,ապա
փոխադրամիջոցի գտնվել� հիմնական վայրի համայնքի բյ�ջե:

Համայնքի ղեկավարը կազմակերպ�մ է գ�յքահարկերի
վճար�մների ընդ�ն�մը համայնքապետարանի աշխատող-
ների (վճար�մ ընդ�նողների) միջոցով: Համայնքի բյ�ջե
կատարված վճար�մների մ�տքագր�մը կատարվ�մ է երկ�
եղանակով`

Գ�յքահարկի կանխիկ վճար�մների ժամանակ վճար�մ
ընդ�նողը (պաշտոնատար անձը) պարտավոր է գրիչով և
ընթեռնելի ձեռագրով լրացնել անդորրագիրը երկ� օրինակով
վճարողին հանձնել անդորրագրի առաջին օրինակը` իր մոտ  
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վճար�մների կանխիկ ընդ�նման միջոցով (միայն 
ֆիզիկական անձանցից)
բանկային կամ փոստային համակարգերի միջոցով
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պահելով երկրորդ օրինակը` որպես վճար�մը հավաստող
ապաց�յց: Ֆիզիկական անձի կողմից բանկային կամ փոստային
համակարգի միջոցով համապատասխան համայնքի բյ�ջե
գ�յքահարկի վճարման դեպք�մ, որպես վճար�մը հավաստող
փաստաթ�ղթ է հանդիսան�մ տվյալ բանկի կամ փոստային
ծառայ�թյան կողմից տրված անդորրագիրը:

Ֆիզիկական անձանց պատկանող հարկվող օբյեկտի կամ
նրա մի մասի օտարման դեպք�մ նոր սեփականատիրոջն են
անցն�մ չմարված հարկային պարտավոր�թյ�ններն
ամբողջ�թյամբ, իսկ նրա մահվան դեպք�մ` նոր սեփականա-
տերը (ժառանգը) պարտավոր է մարել ժառանգատ�ի մահվան
օրվանից հետո առաջացած գ�յքահարկի գծով առաջացած
պարտավոր�թյ�նները մինչև սեփական�թյան (ժառանգ�-
թյան) ձևակերպման ամիսը:

Ինչպե±ս են սահմանվ�մ գ�յքահարկի արտոն�թյ�նները

Գ�յքահարկի արտոն�թյ�նները (գ�յքահարկից լրիվ
կամ մասնակի ազատ�մ) սահմանել� իրավ�նքը պատկան�մ
է համայնքի ավագան�ն: Առանձին հարկատ�ների համար
գ�յքային արտոն�թյ�նները համայնքի ավագանին կարող է
սահմանել միայն համայնքի բյ�ջեի հաստատ�մից հետո:
Արտոն�թյ�նը սահմանվ�մ է`

Առաջին դեպք�մ նախաձեռնողը համայնքի ավագան�
քննարկման է ներկայացն�մ իր առաջարկ�թյ�նը և այն
հիմնավորող հանգամանքները, արտոն�թյան գ�մարի
մեծ�թյ�նը, իսկ երկրորդ դեպք�մ`հարկատ�ն համայնքի
ղեկավարին է ներկայացն�մ գ�յքահարկի գծով արտոն�թյ�ն
ստանալ� վերաբերյալ դիմ�մ, որտեղ նշ�մ է հարկային
արտոն�թյան տեսակը, արտոն�թյան գ�մարը , հիմնավոր�մ
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1.

2.

համայնքի ղեկավարի կամ համայնքի ավագան� 
նախաձեռն�թյամբ
հարկատ�ի դիմ�մի հիման վրա
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Համայնքի ղեկավարը հարկային արտոն�թյան տրամադրմանը
համաձայնել� դեպք�մ մեկամսյա ժամկետ�մ ճշտ�մ է
հարկատ�ի դիմ�մ�մ կատարված հիմնավոր�մների
արժանահավատ�թյ�նը, հաշվարկ�մ հարկային գ�մարի
արտոն�թյան մեծ�թյ�նը,որից հետո իր կարծիքը և
դիմ�մատ� հարկատ�ի ներկայացրած փաստաթղթերը
ներկայացն�մ է ավագան� քննարկմանը, իսկ հարկային
արտոն�թյան տրամադրմանը չհամաձայնել� դեպք�մ`
փաստաթղթերը վերադարձն�մ է` գրավոր նշելով չհամա-
ձայնել� պատճառները: Եթե հարկատ�ն մեկ ամսվա
ընթացք�մ համայնքի ղեկավարից չի ստան�մ գրավոր որևէ
պատասխան կամ ստան�մ է նրա գրավոր մերժ�մը, ապա 20-
օրյա ժամկետ�մ համայնքի ղեկավարին �ղղված իր դիմ�մի և
փաստաթղթերի կրկնօրինակները, իսկ մերժման պատասխանի
առկայ�թյան դեպք�մ` նաև մերժման վերաբերյալ իր
առարկ�թյ�նները, դիմ�մով ներկայացն�մ է համայնքի
ավագան� քննարկմանը: Ավագանին սահմանված կարգով
հարցը քնն�մ է և կայացն�մ որոշ�մ` արտոն�թյ�ն
տրամադրել� կամ այն մերժել� մասին:

Ինչպե±ս խոտանել փոխադրամիջոցը

Ֆիզիկական անձանց գ�յքահարկի պարտկան�թյ�ն-
ները դադար�մ են հարկման ենթակա գ�յքի նկատմամբ
սեփական�թյան իրավ�նքի դադարման կամ մահվան
դեպքեր�մ: Փոխադրամիջոցների գ�յքահարկի վճարման
պարտավոր�թյ�նները դադար�մ են նաև դրանց խոտանման
դեպքեր�մ: 

Ֆիզիկական անձանց պատկանող, հարկման օբյեկտ
համարվող տրանսպորտային միջոցի խոտան�մը
շահագործման համար ոչ պիտանի տրանսպորտային միջոցը ՀՀ
ոստիկան�թյան պետական ավտոտեսչ�թյան գրանցման
քննական ստորաբաժան�մի հաշվառ�մից հանելն է:
Փոխադրամիջոցը խոտանել� համար սեփականատերը կամ  
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նրա կողմից լիազորված անձը ոստիկան�թյան պետական
տեսչ�թյան ստորաբաժան�մներին է ներկայացն�մ`

Զ�յգ համարանշների կորստի դեպք�մ տրանսպոր-
տային միջոցը խոտանել� մասին դիմ�մին կցվ�մ է նաև դրա
կորստյան փաստը հավաստող տեղեկանք, որն ըստ քաղաքաց�
դիմ�մի տրվ�մ է ՀՀ ոստիկան�թյան համապատասխան բաժնի
կողմից: Փոխադրամիջոցի մեկ համարանիշի կամ գրանցման
վկայագրի կորստյան դեպք�մ դրա մասին նշ�մ է կատարվ�մ
տրանսպորտային միջոցը խոտանել� մասին դիմ�մ�մ: Այդ
դեպք�մ մեկ համարանիշի կամ գրանցման վկայագրի
բացակայ�թյ�նը չի կարող հիմք հանդիսանալ խոտան�մը
մերժել� համար: Խոտանման համար նախատեսված
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի զնն�մ չի
կատարվ�մ: ՀՀ Ոստիկան�թյան պետական տեսչ�թյան
գրանցման քննական ստորաբաժան�մները տրանսպորտային
միջոցի խոտան�մը կատար�մ են դրա մասին դիմ�մը
ստանալ�ց հետո` եռօրյա ժամկետ�մ և կատար�մ են
համապատասխան հաշվառ�մ: Խոտանված տրանսպորտի
սեփականատիրոջ ցանկ�թյան դեպք�մ Ոստիկան�թյան
պետական տեսչ�թյ�նը նրան է հատկացն�մ խոտանված
տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչ մասերի` թափքի
ամրաշրջանակի, շարժիչի պատկանել�թյան վերաբերյալ
փաստաթ�ղթ, որը հիմք է հետագայ�մ տնօրինել� համար:
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ա) 
բ) 

գ)

դ)
ե)   

դիմ�մ տրանսպորտային միջոցը խոտանել� մասին
տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ 
(լիազորված անձի) անձնագիրը
տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայագիրը`
տեխնիկական անձնագիրը:
պետհամարանիշները
հաշվառ�մից հանել� համար պետտ�րքի գանձման
անդորրագիրը:

ԳCՅՔԱՀԱՐԿ



Օրենք N ՀՕ-491-Ն                      Ընդ�նվել է 26.12.2002
ԳCՅՔԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ                    Վավերացվել է 30.12.2002
(1-ԻՆ ՄԱՍ)                                             Ուժի մեջ է մտել 18.01.2003

ՀՈԴՎԱԾ 6. ՇԻՆCԹՅCՆՆԵՐԻ ԳCՅՔԱՀԱՐԿԻ
ԴՐCՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

Շին�թյ�նների համար գ�յքահարկը հաշվարկվ�մ է հետևյալ
տարեկան դր�յքաչափերով`
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1.

2.

հասարակական նշանակ�թյան շին�թյ�նների
/սոցիալական սպասարկման, վարչական, հասարա-
կական կազմակերպ�թյ�նների տեղակայման
շին�թյ�ններ/, արտադրական նշանակ�թյան շին�-
թյ�ններ, նոր կառ�ցված, ձեռք բերած և անշարժ
գ�յքի կադաստր վարող լիազոր մարմնի կողմից
հաշվառված � գնահատված շին�թյ�նները, որոնք
դեռևս չեն ստացել իրավ�նքների պետական գրան-
ց�մ, ինչպես նաև ինքնակամ կառ�ցված շենքերի և
շին�թյ�նների համար` հարկման բազայի 0.3
տոկոսը,
բնակելի նշանակ�թյան շին�թյ�նները, բազմա-
բնակարան բնակելի շենքը, բազմաբնակարան շենքի
ոչ բնակելի տարածքը, անավարտ /կիսակառ�յց/
շին�թյ�նները/ հարկվող օբյեկտ համարվող
շին�թյ�նների համար`

Հարկման բազա Հարկի դր�յքաչափը
Մինչև 3 մլն դրամը ներառյալ Հարկման բազայի 0 տոկոսը
3 մլն դրամից մինչև 10 մլն
դրամը ներառյալ

10 մլն դրամից մինչև 20 մլն
դրամը ներառյալ

100 դրամ` գ�մարած
հարկման բազայի 3 մլն դրամը
գերազանցող գ�մարի 0.1
տոկոսը
7100 դրամ` գ�մարած
հարկման բազայի 10 մլն
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1. ավտոտնակ համարվող շին�թյ�նների համար ` 
հարկման բազայի 0.2 տոկոսը:

ՀՈԴՎԱԾ 7. ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳCՅՔԱՀԱՐԿԻ
ԴՐCՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
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20 մլն դրամից մինչև 30 մլն
դրամը ներառյալ

դրամը գերազանցող մասի 0.2
տոկոսը
27100 դրամ` գ�մարած
հարկման բազայի 20 մլն
դրամը գերազանցող մասի 0.4
տոկոսը

30 մլն դրամից մինչև 40 մլն
դրամը ներառյալ

40 մլն դրամից ավելի

67100 դրամ` գ�մարած
հարկման բազայի 30 մլն
դրամը գերազանցող մասի 0.6
տոկոսը
127100 դրամ` գ�մարած
հարկման բազայի 40 մլն
դրամը գերազանցող մասի 1.0
տոկոսը

1. Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների համար
գ�յքահարկը հաշվարկվ�մ է հետևյալ տարեկան
դր�յքաչափերով`
1. մինչև 10 նստատեղ �նեցող մարդատար ավտոմեք-

ենաների համար, եթե հարկման բազան`
-    1-ից 120 ձիա�ժ է, ապա յ�րաքանչյ�ր ձիա�ժի 

դիմաց` 200 դրամ,
-    121-ից 250 ձիա�ժ է, ապա յ�րաքանչյ�ր ձիա�ժի

դիմաց` 300 դրամ, ինչպես նաև 150 ձիա�ժի
գերազանցող յ�րաքանչյ�ր մեկ ձիա�ժը 
համար 1 լրաց�ցիչ 1000 դրամ,

-     251 և ավելի ձիա�ժ է, ապա յ�րաքանչյ�ր

ԳCՅՔԱՀԱՐԿ
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2.

3.

4.

6.

ձիա�ժի դիմաց` 500 դրամ, ինչպես նաև 150 
ձիա�ժը գերազանցող յ�րաքանչյ�ր մեկ 
ձիա�ժի համար 1 լրաց�ցիչ` 1000 դրամ,

2. 10 և ավելի նստատեղ �նեցող մարդատար 
ավտոմեքենաների և բեռնատար 
ավտոմեքենաների համար,եթե հարկման 
բազան`

-   1-ից 200 ձիա�ժ է, ապա յ�րաքանչյ�ր ձիա�ժի 
դիմաց` 100 դրամ,

-  201 և ավելի ձիա�ժ է, ապա յ�րաքանչյ�ր 
ձիա�ժի դիմաց` 200 դրամ:

Մոտոցիկլետների համար գ�յքահարկի տարեկան
գ�մարը հաշվարկվ�մ է հարկման բազայի
յ�րաքանչյ�ր ձիա�ժի դիմաց 40 դրամ
դր�յքաչափով:
Ջրային փոխադրամիջոցների համար գ�յքահարկի
տարեկան դր�յքաչափը հաշվարկվ�մ է հարկման
բազայի յ�րաքանչյ�ր ձիա�ժի դիմաց 150 դրամ
դր�յքաչափով:
Մինչև երեք տարվա վաղեմ�թյան ավտոմոբիլային
տրանսպորտային միջոցների համար գ�յքահարկը
հաշվարկվ�մ է 100 տոկոսով:
Երեք տար�ց ավելի վաղեմ�թյան ավտոմոբիլային
տրանսպորտային միջոցների համար գ�յքահարկի
հ�մարը երրորդ տարվան հաջորդող յ�րաքանչյ�ր
տարվա համար պակասեցվ�մ է հարկի գ�մարի 10
տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան հարկի գ�մարի
50 տոկոսը: Ընդ որ�մ, վաղեմ�թյան ժամկետը
որոշել� համար հիմք է ընդ�նվ�մ ավտոմոբիլային
տրանսպորտի միջոցի թողարկման տարեթիվը:
Բեռնատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի
միջոցների վաղեմ�թյան ժամկետի 20-րդ տարին
լրանալ�ց հետո տվյալ ավտոմոբիլային
տրանսպորտի միջոցի համար գ�յքահարկ չի

ԳCՅՔԱՀԱՐԿ
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6.
հաշվարկվ�մ և չի վճարվ�մ:
Ս�յն հոդված�մ նշված փոխադրամիջոցների
հարկման բազան կիլովատերով արտահայտված
լինել� դեպք�մ գ�յքահարկի տարեկան գ�մարը
որոշվ�մ է` համապատասխան դր�յքաչափի
նկատմամբ կիրառելով 1.36 գործակից:



ՏԵՂԱԿԱՆ  ՏCՐՔԵՐ և ՎՃԱՐՆԵՐ

Ինչ է տեղական տեղական տ�րքը և ով է այն սահման�մ

Տեղական տ�րքը տեղական ինքնակառավարման
մարմինների` օրենքով սահմանված լիազոր�թյ�նների
իրականացման դիմաց սահմանված կարգով և չափով համայնքի
բյ�ջե գանձվող պարտադիր գանձ�յթ է : Տեղական տ�րքերի
չափերը սահմանվ�մ են նախքան համայնքի տարեկան բյ�ջեի
հաստատ�մը: Համայնքի ղեկավարը ավագան�ն է ներկայաց-
ն�մ տեղական տ�րքերի գանձման չափի, ժամանակի,
պարբերական�թյան մասին որոշման նախագիծը, որն հաստա-
տվ�մ է ավագան� կողմից: Տեղական տ�րքերի դր�յքաչափերը
սահմանվ�մ են ղեկավարվելով օրենքով սահմանված “նվազա-
գ�յն և առավելագ�յն չափերով”, (տես` դր�յքաչափերը, հավել-
ված): Համայնքի տարածք�մ գործող տ�րքերի չափերը
միասնական են բոլոր վճարողների համար և սահմանվ�մ են
ողջ բյ�ջետային տարվա համար, չեն կարող տարվա ընթացք�մ
փոփոխվել, ոչ համայնքի ղեկավարի և ոչ էլ ավագան� նախա-
ձեռն�թյամբ: 

Համայնքի տարածք�մ ոգելից խմիչքների, ծխախոտի
արտադրանքի, բացօթյա վաճառքների, տոնավաճառների
կազմակերպման, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման
թ�յլտվ�թյ�նները շահագրգիռ անձանց դիմ�մների հիման
վրա տալիս է համայնքի ղեկավարը: Նա համապատասխան
թ�յլտվ�թյ�ն է տալիս նաև խաղատների, բաղնիքների,
սա�նաների, զվարճանքի, շահ�մով խաղեր կազմակերպող
օբյեկտներին, ժամը 24-00 – ից հետո աշխատել� համար:

Տեղական տ�րքեր են սահմանվ�մ նաև համայնքի
արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ
տրամադրել�, մարդատար տաքս� ծառայ�թյ�ն իրականաց-
նել� (բացի երթ�ղային տաքս�ց) նպատակով:

Ինչ է տեղական վճարը

Տեղական վճարը տեղական ինքնակառավարման մարմինների
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օրենքով սահմանված լիազոր�թյ�նների իրականացման
պայմանավորված գործող�թյ�նների համար օրենքով
սահմանված կարգով և չափով համայնքի բյ�ջե գանձվող
պարտադիր գանձ�յթ է: Տեղական վճարը կատարվ�մ է
շահագրգիռ անձանց դիմ�մի հիման վրա ինքնակառավարման
մարմինների կողմից նրանց մատ�ցած ծառայ�թյ�նների
դիմաց: Տեղական վճարները համայնքներ�մ կարող են
սահմանվել համայնքի տարածք�մ շինարարական աշխա-
տանքների հետ կապված տեխնիկատնտեսական պայմաններ
մշակել� և հաստատել�, ավարտված շինարար�թյան շահա-
գործ�մը փաստագրել�, տեղական ինքնակառավարման
մարմինների տնօրին�թյան և օգտագործման տակ գտնվող
հողեր հատկացնել�, հետ վերցնել� և վարձակալ�թյ�ն
տրամադրել� ժամանակ չափագրական և նմանատիպ այլ
ծառայ�թյ�նների դիմաց փոխհատ�ց�մների համար, ինչպես
նաև իրենց կողմից կազմակերպված մրց�յթների և աճ�րդների
կազմակերպման մասնակիցներից գանձվող վճարներ , դրանց
մասնակց�թյան համար:

Տեղական վճարների դր�յքաչափերը սահմանվ�մ են
տվյալ գործող�թյ�նը (ծառայ�թյ�նը) իրականացնել� համար
անհրաժեշտ նվազագ�յն ծախսերի չափով, որոնք սահմանվ�մ
են համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ համայնքի ավագան�
կողմից հաստատվել�ց հետո: Սահմանված չափից ավել
վճարված տեղական տ�րքերը և վճարները վերադարձվ�մ են
համայնքի ղեկավարին շահագրգիռ անձանց տրված դիմ�մների
հիման վրա, ինչպես նաև այն դեպքեր�մ, երբ համապատաս-
խան գործ�նե�թյ�ն ծավալել� մասին դիմ�մը մերժվել է կամ
հետ է վերադարձվել դիմողին:

Համայնքի ավագանին, ղեկավարի նարկայացմամբ
իրավ�նք �նի որոշակի անձանց ազատել տեղական տ�րքերի
և վճարների կատար�մից և նրանց փոխարեն դրանք կատարել
համայնքի բյ�ջեից: Նմանատիպ արտոն�թյ�ններից օգտվել�
համար շահագրգիռ անձը դիամ�մ է համայնքի ղեկավարին:
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1.Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ
սահմանված կարգով հաստատված ճարտարապետա-
շինարարական նախագծին համապատասխան ` նոր
շենքերի, շին�թյ�նների (ներառյալ` ոչ հիմնական)
շինարար�թյան (տեղադրման) թ�յլտվ�թյան համար
տեղական տ�րքը սահմանվ�մ է`
հիմնական օբյեկտների համար`

ա)

բ)

բա)

բբ)

բգ)

մինչև 300 քառակ�սի մետր ընդհան�ր
մակերես �նեցող անհատական բնակելի, այդ
թվ�մ` այգեգործական (ամառանոցային)
տների, ինչպես նաև մինչև 200 քառակ�սի
մետր ընդհան�ր մակերես �նեցող
հասարակական և արտադրական նշանա-
կ�թյան օբյեկտների համար` մինչև 15000
դրամ.
ս�յն կետի “ա” ենթակետով չնախատեսված
օբյեկտների համար`
201-ից մինչև 500 քառակ�սի մետր ընդհան�ր
մակերես �նեցող օբյեկտների համար` մինչև
30000 դրամ,
501-ից մինչև 1000 քառակ�սի մետր ընդհան�ր
մակերես �նեցող օբյեկտների համար` մինչև
50000 դրամ,
1001 և ավելի քառակ�սի մետր ընդհան�ր
մակերես �նեցող օբյետների համար` մինչև
70000 դրամ.
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2.

ոչ հիմնական շին�թյ�նների տեղադրման համար`

Համայնքի վարչական տարածք�մ շենքերի,
շին�թյ�նների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների
վերակառ�ցման,�ժեղացման, վերականգնման,
արդիականացման աշխատանքների (բացառ�թյամբ
Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ
սահմանված` շինարար�թյան թ�յլտվ�թյ�ն
չպահանջող դեպքերի) համար, եթե սահմանված
կարգով հաստատված ճարտարապետաշինարարա-
կան նախագծով`

գ)

դ)

մինչև 20 քառակ�սի մետր ընդհան�ր
մակերես �նեցող օբյեկտների համար` մինչև
3000 դրամ
20 և ավելի քառակ�սի մետր ընդհան�ր
մակերես �նեցող օբյեկտների համար` մինչև
5000 դրամ:

ա)

բ)

չի նախատեսվ�մ կցակառ�յցների,
վերնակառ�յցների, շենքի գաբարիտային
չափերն ընդլայնող այլ կառ�յցների (այդ
թվ�մ` ստորգետնյա) հետևանքով օբյեկտի
ընդհան�ր մակերեսի ավելաց�մ կամ շենքերի
գործառական նշանակ�թյան փոփոխ�թյ�ն`
մինչև 3000 դրամ.
բացի օբյեկտի վերակառ�ցման, �ժեղացման,
վերականգնման կամ արդիականացման
աշխատանքներից, նախատեսվ�մ է նաև
կցակառ�յցների, վերնակառ�յցների, շենքի
գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ
կառ�յցների (այդ թվ�մ` ստորգետնյա)
հետևանքով օբյեկտի ընդհան�ր մակերեսի
ավելաց�մ կամ շենքերի գործառական նշանա-
կ�թյան փոփոխ�թյ�ն, ապա, բացի ս�յն
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3.

4.

Համայնքի վարչական տարածք�մ շենքերի,
շին�թյ�նների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների
քանդման թ�յլտվ�թյան համար տեղական տ�րքը
սահմանվ�մ է մինչև 5000 դրամ:
Համայնքի տարածք�մ ոգելից խմիչքների և (կամ)
ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թ�յլտվ�թյան
համար տեղական տ�րքը սահմանվ�մ է`

գ)

կետի “ա” ենթակետով սահմանված
դր�յքաչափի, կիրառվ�մ են նաև նոր շինարա-
ր�թյան համար ս�յն հոդվածի 1-ին կետով
սահմանված նորմերը` օբյեկտի ընդհան�ր
մակերեսի ավելացման կամ շենքերի
գործառական նշանակ�թյան փոփոխ�թյան
մասով.
նախատեսվ�մ է միայն կցակառ�յցների,
վերնակառ�յցների, շենքի գաբարիտային
չափերն ընդլայնող այլ կառ�յցների (այդ
թվ�մ` ստորգետնյա) շինարար�թյ�ն կամ
շենքերի գործառական նշանակ�թյան
փոփոխ�թյ�ն, ապա, ս�յն օրենքի իմաստով,
այն համարվ�մ է նոր շինարար�թյ�ն, որի
նկատմամբ կիրառվ�մ են նոր շինարար�թյան
համար ս�յն հոդվածի 1-ին կետով
սահմանված նորմերը:

ա)

բ)

հիմնական շին�թյ�նների ներս�մ վաճառքի
կազմակերպման դեպք�մ` յ�րաքանչյ�ր
եռամսյակի համար` 0-ից 12.500 դրամ.
ոչ հիմանական շին�թյ�նների ներս�մ
վաճառքի կազմակերպման դեպք�մ`
յ�րաքանչյ�ր եռամսյակի համար` 0-ից 17.500
դրամ:
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5.

6.

7.

Համայնքի տարածք�մ բացօթյա վաճառք
կազմակերպել� թ�յլտվ�թյան համար տեղական
տ�րքը սահմանվ�մ է`

Համայնքի տարածք�մ խաղատները, հանրային սննդի
օբյեկտները, բաղնիքները (սա�նաները), զվարճանքի
օբյեկտները` ժամը 24.00-ից հետո աշխատել�
թ�յլտվ�թյան համար` տեղական տ�րքը ընթացիկ
տարվա համար սահմանվ�մ է`

Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան`
Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարած-
ք�մ ընտանի կենդանիներ պահել� թ�յլտվ�թյան 

ա)

բ)

գ)

գազի և վառելիքաքսայ�ղային նյ�թերի
համար` ընթացիկ տարվա համար` 50.000-
350.000 դրամ,
գյ�ղատնտեսական մթերքների համար`
յ�րաքանչյ�ր օրվա համար` 0-250 դրամ,
այլ ապրանքների (այդ թվ�մ` ոգելից
խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի)
վաճառքի համար` յ�րաքանչյ�ր եռամսյակի
համար` 0-25000 դրամ: 5.1 ս�յն օրենքի 7-րդ
հոդվածի «ժ» ենթակետով նախատեսված
թ�յլտվ�թյան համար տեղական տ�րքը
սահմանվ�մ է յ�րաքանչյ�ր տարվա համար
50.000 դրամ:

ա)
բ)

գ)

դ)

խաղատների համար` 500 000 – 1 000 000 դրամ
շահ�մներով խաղերի կազմակերպման
համար` 250 000 – 500 000 դրամ,
բաղնիքների (սա�նաների) համար` 200 000 –
500 000 դրամ,
հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների
համար` 50 000 – 100 000 դրամ:
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8.

9.

10.

համար`տեղական տ�րքը ընթացիկ տարվա համար
սահմանվ�մ է`    0 –5000 դրամ:
Համայնքի տարածք�մ յ�րաքանչյ�ր ամսվա համար
արտաքին գովազդ տեղադրել� թ�յլտվ�թյան համար
մեկ քառակ�սի մետրի տեղական տ�րքը
սահմանվ�մ է`

Համայնքի տարածք�մ փաստաթղթերի պատճեններ և
կրկնօրինակներ տրամադրել� համար տեղական
տ�րքը ընթացիկ տարվա համար սահմանվ�մ է 0 – 10
000 դրամ:
Համայնքի տարածք�մ (բացառ�թյամբ թաղային հա-
մայնքների) մարդատար տաքս� (բացառ�թյամբ
երթ�ղային տաքսիների) ծառայ�թյ�ն
իրականացնել� թ�յլտվ�թյան համար տեղական
տ�րքը ընթացիկ տարվա համար սահմանվ�մ է 0 –
10000 դրամ:

ա)

բ)

գ)

դ)

ե)

ալկոհոլային սպիրտի պար�նակ�թյ�նը
մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք
գովազդող արտաքին գովազդի համար`1000–
2000դրամ,
թ�նդ ալկոհոլային (սպիրտի
պար�նակ�թյ�նը 20 և ավելի ծավալային
տոկոս) արտադրանք գովազդող արտաքին
գովազդի համար` 2500 – 3500 դրամ,
այլ արտաքին գովազդի համար` 500 – 1500
դրամ,
մինչև 2006 թվականի հոկտեմբերի 1-ը`
ծխախոտի արտաքին գովազդի համար` 3000 –
5000 դրամ,
դատարկ գովազդային վահանակների համար`
700 դրամ:
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11.1      

կետերի) սահմանված դր�յքաչափերի վերին
սահմանները քաղաքային համայնքներ�մ կարող են
լինել 1.5, իսկ թաղային համայնքներ�մ` 1.75 անգամ
ավելի:
Ս�յն հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերով սահմանված
դր�յքաչափերը Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան սահմանած ցանկ�մ ընդգրկված
սահմանամերձ, լեռնային և բարձրլեռնային
համայնքներ�մ հաշվարկվ�մ են 0.3, գյ�ղական այլ
համայնքներ�մ` 0.5, քաղաքային այլ համայնքնե-
ր�մ`1.0, իսկ թաղային համայնքներ�մ` 5.0
գործակիցների կիրառմամբ:
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Ինչ է ինքնակամ կառ�յցը

Ինչպես օրինականացնել ինքնակամ կառ�յցը

Ինքնակամ կառ�յցների օրինականացման և տնօրինման կարգը
հաստատվել է ՀՀ կառավար�թյան 18.05. 2006 թվականի N912- ն
որոշ�մով: Կարող են ճանաչվել համայնքներ�մ` համայնքի
ղեկավարների, իսկ վարչական տարածքներից դ�րս գտնվող
ինքնակամ կառ�յցները` մարզպետների որոշ�մներով:
úրինականացման ենթակա չեն այն Ինքնակամ կառ�յցները`
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1.

2.

Ինքնակամ կառ�յց է համարվ�մ օրենքով և այլ
իրավական ակտերով սահմանված կարգով այդ
նպատակի համար չհատկացված հողամաս�մ կամ
առանց թ�յլտվ�թյան կամ թ�յլտվ�թյամբ
սահմանված պայմանների կամ քաղաքաշինական
նորմերի և կանոննների էական խախտ�մներով
կառ�ցված կամ վերակառ�ցված շենքը, շին�թյ�նը
կամ այլ կառ�յցը:
Պետական կամ համայնքային սեփական�թյ�ն
հանդիսացող հողամաս�մ գտնվող ինքնակամ
կառ�յցի նկատմամբ ճանաչվ�մ է պետ�թյան կամ
համայնքի սեփական�թյ�նը, անկախ նրանից,թե ով է
այն կառ�ցել:

(ՀՀ քաղ. օր. 188հ.)

1.

2.
3.

Որոնց պահպանելը խախտ�մ է այլ անձանց իրավ�նքները,
օրենքով պահպանվող շահերը, կամ վտանգ է
ներկայացն�մքաղաքացիների կյանքին և առողջ�թյանը
Եթե դրանք ենթակա են քանդման
Որոնք կառ�ցված են ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ
հոդվածով սահմանված հողամասերի վրա (հողամասեր
,որոնց օրենքով արգելված է սեփական�թյան իրավ�նքով
փոխանցելը) ինչպես նաև ինժեներա-տրանսպորտային
օբյեկտների օտարման կամ անվ տանգ�թյան գոտիներ�մ
կամ կառ�ցապատված են



Ինքնակամ կառ�յցները բաժանվ�մ են երկ� խմբի`

ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐ
ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ,

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ, ԱՅԳԵՏՆԱԿՆԵՐԻ
(ԱՄԱՌԱՆՈՑՆԵՐԻ ) ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԻՑ ՇԻՆCԹՅCՆՆԵՐԻ,

ԱՌԱՆՁԻՆ ԿԱՆԳՆԱԾ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ C ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ՆՇԱՆԱԿCԹՅԱՆ ՇԻՆCԹՅCՆՆԵՐԻ, ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ
ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐCՄ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿCԹՅԱՆ ՇԻՆCԹՅCՆՆԵՐԻ
ՏԵՂԱԴՐCԹՅԱՆ

(ՏԱՐԱԾԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՏԻԱԿԱՆCԹՅԱՆ)
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քաղաքաշինական նորմերի և կանոնների էական
խախտ�մներով և առաջացն�մ են հարկադիր
սերվիտ�տ պահանջել� իրավ�նք:

1.

2.

Քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց
սեփական�թյան իրավ�նքով պատկանող հողամա-
սեր�մ գտնվող ինքնակամ կառ�յցներ
Պետական կամ համայնքային սեփական�թյ�ն
հանդիսացող հողամասեր�մ գտնվող ինքնակամ
կառ�յցներ:Ինքնակամ կառ�յցների օրինականաց-
ման վճարների նկատմամբ, ըստ գ�յքի գտնվել�
վայրի /տարածագնահատման գոտի/ կիրառվ�մ է ՀՀ
կառավար�թյան 17.04.03 թ. N470 –Ն որոշ�մով
հաստատված գործակիցները:

Գոտին 1 2 3 4 5 6 7 8
Գործակիցը 1.0 0.80 0.64 0.51 0.41 0.32 0.26 0.21
Գոտին 9 10 11 12 13 14 15 16
Գործակիցը 0.17 0.13 0.11 0.086 0.069 0.055 0.044 0.035



Քաղաք Երևան
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I 1,0 Առաջին գոտ� տարածքը սահմանագծվ�մ է
հետևյալ փողոցներով` Մաշտոցի պողոտայի
հետ Սարյան փողոցի հատ�մից, Սարյան,
Մոսկովյան փողոցներով մինչև Բաղրամյան
պողոտայի հետ հատ�մը, Բաղրամյան
պողոտայով մինչև Իսահակյան պողոցի հետ
հատ�մը, Իսահակյան և Ալեք Ման�կյան
փողոցներով մինչև Վարդանանց փողոցի հետ
հատ�մը, այն�հետև Վարդանանց փողոցով
մինչև Խանջյան փողոց, Խանջյան փողոցով
մինչև Բ�զանդի փողոցի հետ հատ�մը,
Բ�զանդի փողոցով մինչև Հանրապետ�թյան
փողոցի հետ հատ�մը, այն�հետև
Հանրապետ�թյան փողոցով մինչև Խորենաց�
փողոցի հետ հատ�մը, այն�հետև Խորենաց�
փողոցով մինչև Մաշտոցի պողոտայի և Սարյան
փողոցի հետ հատ�մը:

II 0,80 Երկրորդ գոտ� ներքին սահմանները
համընկն�մ են առաջին գոտ� արտաքին
սահմանագծերի հետ, իսկ արտաքին
սահմաններն անցն�մ են` սկսած Սարյան
փողոցի հետ Բ�զանդի (Կ.Դեմիրճյան) փողոցի
հատ�մից, Բ�զանդի, Ֆրիկի, Դ.Դեմիրճյան
փողոցներով, մինչև Մարշալ Բաղրամյան
պողոտայի հետ հատ�մը, այն�հետև, Մարշալ
Բաղրամյան պողոտան, Մարշալ Բաղրամյան
առաջին անց�ղիով մինչև Անտառային փողոց,

այն�հետև Անտառային փողոցով, հատելով
Թ�մանյան փողոցը, մինչև Մաշտոցի
պողոտայի հետ հատ�մը, այն�հետև
Ճարտարագիտական

ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌCՅՑ



22

համալսարանի հյ�սիսային սահմանագծով
մինչև Տերյան փողոց, Տերյան փողոցով մինչև
Աբովյանի պ�րակ (Աբովյան պ�րակն
ամբողջ�թյամբ), Աբովյանի պ�րակից
Աբովյան փողոցով մինչև Կորյ�նի փողոց,
Կորյ�նի, Չարենցի փողոցներով մինչև
Այգեստանի 8-րդ փողոց, Այգեստանի 8-րդ
փողոցով, այն�հետև Հայ-ֆրանսիական
համալսարանի հյ�սիսային եզրագծով
մինչև Վարդանանց փողոցի հետ հատ�մը,
Վարդանանց փողոցով մինչև Ալեք Ման�-
կյան փողոցի հետ հատ�մը, այն�հետև
Ալեք Ման�կյան և Երվանդ Քոչարի
փողոցներով մինչև Տիգրան Մեծի պողոտա-
յի հետ հատ�մը, այն�հետև Տիգրան Մեծի
պողոտայով մինչև Խորենաց� փողոց,
Խորենաց� փողոցով մինչև Ագաթան-
գեղոսի փողոցի հետ հատ�մը, այն�հետև
Ագաթանգեղոսի և Գրիգոր Լ�սավորիչի
փողոցներով մինչև Իսակովի փողոցի հետ
հատ�մը, այն�հետև Իսակովի փողոցով
մինչև Հաղթանակի կամրջի և Մաշտոցի
պողոտայի հետ հատ�մը, այն�հետև
Մաշտոցի պողոտայով մինչև Սարյան
փողոցի հետ հատ�մը:

III 0,64 Երրորդ գոտ� ներքին սահմանները
համընկն�մ են առաջին և երկրորդ
գոտիների արտաքին սահմանագծերի հետ,
իսկ արտաքին սահմաններն անցն�մ են`
սկսած Աբովյան պ�րակից, Մյասնիկյան
պողոտայով մինչև Երևան-Սևան ե/գ-ի 
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հետ հատ�մը, այն�հետև ե/գ-ով մինչև
Չարենցի 2-րդ նրբանցքի հետ հատ�մը,
Չարենցի 2-րդ նրբանցքով մինչև Չարենցի
փողոցի հետ հատ�մը, այն�հետև Չարեն-
ցի և Նար-Դոսի փողոցներով � Տիգրան
Մեծի պողոտայով մինչև Քրիստափորի
փողոց, Քրիստափորի փողոցով, հատվելով
Արշակ�նյաց պողոտային, Կոմիտասի
զբոսայգ� հյ�սիսային սահմանագծով
մինչև Հրազդան գետը, Հրազդան գետով
մինչև Հակոբյան փողոցի վերջնամասը,
Հակոբյան փողոցով մինչև Բարեկամ�թյան
հրապարակ, Բարեկամ�թյան հրապարա-
կին ամբողջ�թյամբ, այն�հետև Մարշալ
Բաղրամյան պողոտայով մինչև Մարշալ
Բաղրամյան 1-ին նրբանցք, այդ նրբանցքով
մինչև Կենտրոն և Արաբկիր թաղամասերի
սահմանագծի հետ հատ�մը, այն�հետև այդ
սահմանագծով մինչև Երևան-Սևան ե/գ-ի
հետ հատ�մը, այն�հետև Երևան-Սևան
ե/գ-ով մինչև Սարալանջի խճ�ղի,
Սարալանջի խճ�ղով մինչև Աբովյան
պ�րակ: Ընդգրկ�մ է Կիևյան և Հաղթանա-
կի կամ�րջները:

IV 0,51 Չորրորդ գոտ� ներքին սահմանները
համընկն�մ են երրորդ գոտ� արտաքին
սահմանագծերի հետ, իսկ արտաքին
սահմաններն անցն�մ են`

ա)Հաղթանակի կամրջի հետ Ծովա-
կալ Իսակովի պողոտայի հատ�մից, Ծովա-
կալ Իսակովի պողոտայով մինչև Կենտրոն և
Մալաթիա-Սեբաստիա  թաղամասերի
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հատ�մը, այն�հետև Վ.Փափազյան փողոցով
մինչև Կոմիտասի պողոտայի հետ հատ�մը,
այն�հետև Կոմիտասի պողոտայով մինչև
Ն.Տիգրանյան փողոցի հետ հատ�մը, այն�-
հետև Կոմիտասի պողոտայով Ն.Տիգրանյան
փողոցի հետ հատ�մը, այն�հետև Ն.Տիգրան-
յան փողոցով մինչև Զարյան փողոցի հետ հա-
տ�մը, այն�հետև Զարյան փողոցով մինչև
Ազատ�թյան պողոտայի հետ հատ�մը, այն�-
հետև Երեվան-Սևան երկաթգծով մինչև Կ.
Cլնեց� փողոցի հետ հատ�մը, այն�հետև
Կ.Cլնեց� փողոցով մինչև Դ.անհաղթի փո-
ղոցի հետ հատ�մը, Գոգոլի փողոցի հետ
հատ�մը, Գոգոլի փողոցով մինչև Շովրոյան
փողոցի հետ հատ�մը, այն�հետև, Շովրոյան
փողոցի �ղղ�թյամբ հատելով Երևան-Սևան
երկաթգիծը, մինչև Քանաքեռ-Զեյթ�ն, կենտ-
րոն և նոր Նորք թաղամասերի վարչական
սահմաների հետ հատ�մը, այն�հետև այդ
սահմանագծով մինչև Մյասնիկյան պողոտայի
հետ հատ�մը, այն�հետև Մյասնիկյան պողո-
տայով մինչև Նոր Նորք, Նոր-Մարաշ և Կենտ-
րոն թաղամասերի սահմանագծի հետ
հատ�մը, Նոր Նորք, Նորք-Մարաշ թաղամա-
սերի սահմանագծով մինչև Նորքի 12-րդ փողոցի
հետ հատ�մը, Նորքի 12-րդ փողոցով մինչև
Գևորգ Հովսեփյան փողոցի հետ հատ�մը,
Գևորգ Հովսեփյան փողոցով մինչև Նորքի
այգիներ փողոցի հետ հատ�մը, այն�հետև
Նորքի այգիներ փողոցի �ղղ�թյամբ մինչև
Երևան-Սևան ե/գ-ի հետ հատ�մը.
բ) “Զվարթնոց” օդանավակայանի և նրան կից
տնտես�թյ�նների “Տերմինալ” սահմանա-
գծեր�մ ընդգրկված տարածքները;
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V 0,41 Հինգերորդ գոտ� ներքին սահմանները
մասամբ համընկն�մ են երրորդ և չորրորդ
գոտիների արտաքին սահմնագծերի հետ,իսկ
արտաքին սահմաններն անցն�մ են`

ա) սկսած Դավիթաշենի կամրջից,
Հրազդան գետով հոսանքին հակառակ
�ղղ�թյամբ մինչև Փափազյան 2-րդ նրբանցքին
հարող տարածք�մ գտնվող Հրազդան գետի
պատվարը, այն�հետև պատվարից մինչև
Փափազյան 2-րդ նրբանցք,Փափազյան 2-րդ
նրբանցքով մինչև Փափազյան 1-ին նրբանցք,
այն�հետև Փափազյան 1-ին նրբանցքով մինչև
Ռիգայի փողոցի հետ հատ�մը, այն�հետև
ՀովսեփԷմինի, Արղ�թյան, Ադոնցի, Ավետիս
Ահարոնյան փողոցներով մինչև Ռ�բինյանց
փողոցի հետ հատ�մը, Ռ�բինյանց փողոցով
մինչև Դ.Անհաղթի փողոցի հետ հատ�մը.

բ)սկսած Նորք-Մարաշ և Նոր Նորք
թաղամասերի սահմանագծի հետ Նորքի 12-րդ
փողոցի հատ�մից, Նորք–Մարաշ և Նոր Նորք
թաղամասերի սահմանագծով մինչև Դավիթ
Բեկի փողոցի հետ հատ�մը, Դավիթ Բեկի
փողոցով մինչև Սարի թաղի 19-րդ փողոցի հետ
հատ�մը, Սարի թաղի 19-րդ, 13-րդ, 8-րդ
փողոցներով, Գլինկայի փողոցով մինչև Մովսես
Խորենաց� փողոցի հետ հատ�մը, Մովսես
Խորենաց� փողոցով մինչև Սաս�նցի Դավթի
փողոցի հետ հատ�մը, Սաս�նցի Դավթի
փողոցով, Արցախի պողոտայով մինչև Գարեգին
Նժդեհի փողոցի հետ հատ�մը, Գարեգին
Նժդեհի փողոցով մինչև Արշակ�նյաց պողո-
տայի հետ հատ�մը, Գարեգին Նժդեհի
փողոցով մինչև Արշակ�նյաց պողոտայի
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հետ հատ�ման խաչմեր�կն ամբողջ�թյամբ,
այն�հետև Հրազդան գետով մինչև Կողբբի 1-ին
փողոցի հետ հատ�մը, այն�հետև Կողբբի 1-ին
փողոցի �ղղ�թյամբ հատելով Հրազդան գետը
մինչև Էջմիածնի հին խճ�ղ� և Ծովակալ
Իսակովի պողոտայի հետ հատ�մը, այն�հետև
Ծովակալ Իսակովի պողոտայով մինչև Կենտրոն
և Մալաթիա-Սեբաստիա թաղամասերի
սահմանագծի հետ հատ�մը:

VI 0,32 Վեցերորդ գոտ� ներքին սահմանները մասամբ
համընկն�մ են չորրորդ և հինգերորդ գոտիների
արտաքին սահմանագծերի հետ, իսկ արտաքին
սահմաններն անցն�մ են`

ա) Արշակ�նյաց պողոտայով` սկսած
Գարեգին Նժդեհի փողոցի հետ հատ�մից մինչև
Աշխատանքի հրապարակ, Աշխատանքի
հրապարակն ամբողջ�թյամբ, Աշխատանքի
հրապարակից Բագրատ�նյաց պողոտայով
մինչև Գ.Նժդեհի հրապարակ, Գ.Նժդեհի
հրապարակն ամբողջ�թյամբ, Գ.Նժդեհի
հրապարակից Բագրատ�նյաց պողոտայով,
Սեբաստիայի, Լենինականի փողոցներով մինչև
Առաքելյան փողոցի հետ հատ�մը, Առաքելյան
փողոցով մինչև Շինարարների փողոցի հետ
հատ�մը, Շինարարների փողոցով մինչև
Աբելյան փողոցի հետ հատ�մը, Աբելյան
փողոցով մինչև Հալաբյան փողոցի հետ
հատ�մը. 

բ) սկսած Դավթաշենի կամրջից, Երևան-
Եղվարդ խճ�ղ� հարավ-արևելյան եզրագծով
մինչև Դավթաշենի ջրանցքի հետ հատ�մը,
այն�հետև Դավթաշենի ջրանցքով մինչև
Հրազդան գետը, այն�հետև Հրազդան գետով  
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հոսանքին հակառակ �ղղ�թյամբ մինչև
Քանաքեռի ՀԷԿ-ի ջրաթափը, ջրաթափով մինչև
սն�ցող ջրանցքը, սն�ցող ջրանցքով մինչև
լամպերի գործարանի ջրամբարը սն�ցող
ջրանցքը, այն�հետև ջրանցքով մինչև
Թբիլիսյան խճ�ղ� սկզբնամաս, այն�հետև
Պար�յր Սևակի փողոցով մինչև Ռ�բինյանց
փողոցի հետ հատ�մը, Ռ�բինյանց փողոցով
մինչև Աճառյան պողոտա, այն�հետև Աճառյան
պողոտայով, Մարշալ Խ�դյակով փողոցով
մինչև Ավանի 14-րդ փողոցի հետ հատ�մը,
Ավանի 14-րդ փողոցով մինչև Երիտասարդ�-
թյան փողոցի հետ հատ�մը, Երիտասարդ�-
թյան փողոցով մինչև Մոլդովական փողոցի հետ
հատ�մը, Մոլդովական փողոցով մինչև Նոր
Նորքի թաղամասի թաղապետարանի շենքի
մոտ Ստեփանյան փողոցի հետ հատ�մը,
Ստեփանյան փողոցով մինչև Գայի պողոտայի
հետ հատ�մը, Գայի պողոտայով մինչև
Քոչարյան փողոցի հետ հատ�մը, Քոչարյան
փողոցով մինչև Գյ�րջյան փողոցի հետ
հատ�մը, Գյ�րջյան, Շոպրոնի փողոցներով
մինչև Դյորի հրապարակ ( Դյորի հրապարակն
ամբողջ�թյամբ), այն�հետև Դավիթ Բեկի
փողոցով` սկսած Դյորի հրապարակից, մինչև
Հովսեփյան փողոցի հետ հատ�մը.

գ) Դավիթ Բեկի և Սարի թաղի 19-րդ
փողոցների հատ�մից, Դավիթ Բեկի, Նոր Արեշի
4-րդ փողոցներով մինչև Էրեբ�ն� փողոց,
Էրեբ�ն� փողոցով` սկսած Էրեբ�նի
հրապարակից մինչև Արցախի պողոտայի հետ
հատ�մը, Արցախի պողոտայով մինչև Գարեգին
Նժդեհի փողոցի հետ հատ�մը: 
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VII 0,26 Յոթերորդ գոտ� ներքին սահմանները
համընկն�մ են չորրորդ, հինգերորդ և վեցերորդ
գոտիների արտաքին սահմանագծերի հետ, իսկ
արտաքին սահմանները անցն�մ են` 

ա)սկսած Էրեբ�նի հրապարակից,
Էրեբ�նի հրապարակն ամբողջ�թյամբ,
այն�հետև Այվազովսկ� փողոցով մինչև
Արցախի պողոտայի հետ հատ�մը, Արցախի
պողոտայով մինչև Թամանցիների փողոցոի
հետ հատ�մը, Թամանցիների փողոցով մինչև
Արշակ�նյաց պողոտայի հետ հատ�մը,
Արշակ�նյաց պողոտայով մինչև Շիրակի
փողոցի հետ հատ�մը, Շիրակի փողոցով մինչև
Շիրակի փակ�ղի, Շիրակի փակ�ղով
<Կարմիր բլ�ր> գերեզմանատան հարավ-
արևմտյան եզրագծով մինչև Մալաթիա-
Սեբաստիա և Շենգավիթ թաղամասերի
սահմահագծի հետ հատ�մը, այն�հետև այդ
սահմանագծով Ծովակալ Իսակովի պողոտայի
հետ հատ�մը, այն�հետև Ա.Բաբաջանյան և
Գ�սան Շերամի փողոցներով մինչև Տիչինայի
փողոցի հետ հատ�մը, այն�հետև Մալաթիա-
Սեբաստիա թաղամասի հյ�սիսային
սահմանագծով մինչև Սեբաստիայի փողոցի
հետ հատ�մը.

բ)Լենինականի փողոցի հատվածը`
սկսած Առաքելյան փողոցի հետ հատ�մից,
Շիրազի փողոցով, Աշտարակի խճ�ղիով մինչև
Երևան քաղաքի սահմանագծի հետ հատ�մը,
այն�հետև Երևան քաղաքի հյ�սիսային
սահմանագծով մինչև Աճառյան պողոտայի և
Թբիլիսյան խճ�ղ� հատ�մը, այն�հետև
Ավան և Նոր Նորք համայնքների և Երևան 
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VIII

IX

0,21
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քաղաքի արևելյան սահմանագծով մինչև
Էրեբ�նի թաղամասի և Նոր Նորք թաղամա-
սերի սահմանագծի հետ հատ�մը, այն�հետև
Էրեբ�նի և Նոր Նորք թաղամասերի սահմանա-
գծով մինչև Դավիթ Բեկի փողոցի հետ հատ�մը.

գ) «Էրեբ�նի» օդանավակայանի և նրան
կից տնտես�թյ�նների սահմանագծեր�մ
ընդգրկված տարածքները:

Cթերորդ գոտ� ներքին սահմանները
մասամբ համընկն�մ են վեցերորդ և յոթերորդ
գոտիների արտաքին սահմանագծերի հետ, իսկ
արտաքին սահմանները անցն�մ են` Երևան
քաղաքի սահմանագծի, Էրեբ�նի և Նոր Նորք
թաղամասերի սահմանագծերի հատ�մից
Երևան քաղաքի սահմանագծով մինչև Էրեբ�նի
և Ն�բարաշեն թաղամասերի սահմանագծի
հետ Երևան քաղաքի սահմանագծի հատ�մը,
այն�հետև Էրեբ�նի և Ն�բարաշեն
թաղամասերի սահմանագծով մինչև Շենգավիթ
և Ն�բարաշեն թաղամասերի սահմանագծերի
հետ հատ�մը, այն�հետև Շենգավիթ և
Ն�բարաշեն թաղամասերի սահմանագծով
մինչև Երևան քաղաքի սահմանագծի հետ
հատ�մը, Երևան քաղաքի սահմանագծով
մինչև Աշտարակի խճ�ղ� հետ հատ�մը:

Իններորդ գոտին ընդգրկ�մ է`
ա)Ն�բարաշեն համայնքի վարչական

սահմանագծ�մ ընդգրկված տարածքները.
բ)այգեգործական տնտես�թյ�նների

սահմանագծեր�մ ընդգրկված տարածքները:
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Ք.Աբովյան յոթերորդ գոտ� տարածքը
սահմանագծվ�մ է հետևյալ փողոցներով`
սկսած Սևանի փողոցի հետ Բարեկամ�թյան
փողոցի հատ�մից, Բարեկամ�թյան փողոցով
մինչև Պիոներական փողոցի հետ հատ�մը,
Պիոներական փողոցով մինչև Իլյիչի փողոցի
հետ հատ�մը, այն�հետև Իլյիչի, Հաղթանակի
40-ամյակի փողոցներով մինչև Սևանի փողոցի
հետ հատ�մը, 

Ք. Ծաղկաձոր, Զով�նի, Առինջ, Պռոշյան,
Ձորաղբյ�ր, Վերին Պտղնի, Ն.Պտղնի, Քասախ,
Ջրվեժ,Ռադիոկայանին կից գյ�ղ;
Ք.Աբովյան, �թերորդ ներքին սահմանները
համընկն�մ են յոթերորդ գոտ� արտաքին
սահմանների հետ, իսկ արտաքին սահմանները
անցն�մ են քաղաքի վարչական
սահմանագծով, Ք.Հրազդան` Կենտրոն,
Բահավան-5, Մաքրավանի նորակառ�յց և
Երիտասարդական ընդգրկված տարածքները,
այն�հետև` սկսած Րաֆֆ� և Շահ�մյան
փողոցների հատ�մից, Շահ�մյան փողոցով
մինչև Նարեկաց� փողոցի հետ հատ�մը,
Նարեկաց� փողոցով մինչև Երևան խճ�ղ�
հետ հատ�մը, Երևանյան խճ�ղիով մինչև
Րաֆֆ� փողոցի հետ հատ�մը, Րաֆֆ�
փեղոցով մինչև Շահ�մյան փողոցի հետ
հատ�մով սահմանագծված տարածքը, 
Ք.Չարենցավան, ք.Նոր Հաճն, ք.Եղվարդ, Արզնի,
ք.Բյ�րեղավան, Արզական, Ալափարզ,
Կարենիս, Նոր Երզնկա, Նոր Գեղի, Մայակով-
սկի, Բջնի, Արգել, Քանաքեռավան, Բալահովիտ:
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Ք.Հրազդան, իններորդ գոտ� տարածքը
սահմանագծվ�մ է`
Միկրոշրջան թաղամասի Հայ ֆիդայինների
փողոցի և Զորավար Անդրանիկի պողոտայի
հատ�մից, Զորավար Անդրանիկի պողոտայով
մինչև երրորդ փողոց, երրորդ փողոցով մինչև
երկաթգծի հետ հատ�մը, երկաթգծով մինչև Հայ
ֆիդայիների փողոցի հետ հատ�մը, Հայ
ֆիդայիների փողոցով մինչև Զորավար
Անդրանիկի պողոտայի հետ հատ�մը,
այն�հետև` հին Հրազդանի Շահ�մյան և
Խանջյան փողոցների հատ�մից, Խանջյան
փողոցով մինչև կիսակառ�յց կամ�րջը,
այն�հետև կամրջի տակով, գետի հ�նով մինչև
Շահ�մյան փողոցի վրա գտնվող կամ�րջը,
այն�հետև Շահ�մյան փողոցով մինչև
Խանջյան փողոցի հետ հատ�մը:

Ք.Հրազդան` Վանատ�ր, Կոճոռ, Մաքրավան,
Ջրառատ, միկրոշրջան ևԱղբյ�րակ թաղամա-
սեր�մ ընդգրկված տարածքները, այն�հետև`
Զորավար Անդրանիկի պողոտայի և Հայ
ֆիդայիների փողոցի հատ�մից, Հայ
ֆիդայիների փողոցով մինչև Գործարանային
փողոցի հետ հատ�մը, Գործարանային
փողոցով մինչև երրորդ փողոցի հետ հատ�մը,
երրորդ փողոցով մինչև Զ.Անդրանիկի
պողոտայի հետ հատ�մը, Զ.Անդրանիկի
պողոտայով մինչ Հայ ֆիդայիների փողոցի հետ
հատման սահմանագծով տարածքը,
այն�հետև` հին Հրազդանի Շահ�մյան փողոցի
և հին Երևանյան խճ�ղ� հատ�մից, հին
Երևանյան խճ�ղով մինչև Երևան-Սևան 
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XI

XII

XIII

XIV

0,11

0,086

0,069

0,055

ճանապարհի հետ հատ�մը, Երևան-Սևան
ճանապարհով մինչև Երիտասարդական
թաղամասի սահմանագիծը,  Երիտասարդա-
կան թաղամասի սահմանագծով մինչև
Երևանյան խճ�ղ� հետ հատման
սահմանագծով տարածքը, Նոր Արտամետ,
Գետամեջ, Մրգաշեն, Կաթնաղբյ�ր, Կոտայք,
Արամ�ս, Ակ�նք, Նոր գյ�ղ, Քաղսի,
Ողջաբերդ:

Ք.Հրազդան` Վերին Աղբյ�րակ, Կաքավաձոր և
Ջրառատի նորակառ�յց թաղամասեր�մ
ընդգրկված տարածքները, Գեղադիր, Գառնի,
Գողթ, Սելակ, Աղավնաձոր, Մարմարիկ,
Մեղրաձոր, Թեղենիք,Գեղաշեն, Զառ,
Կամարիս, Ն�ռն�ս, Քարաշամբ:

Գեղարդ, Ֆանտան, Զովք, Ջրառատ, Հացավան:

Ջրաբեր, Կապ�տան, Հանքավան:

Հատիս, Սևաբերդ, Զոավան, Լեռնանիստ,
Արտավազ, Արագյ�ղ, Բ�ժական,Սարալանջ,
Զովաշեն:

X

XI

XII

0,13

0,11

0,086

Ք.Ջերմ�կ` աջափնյա թաղամասեր�մ
ընդգրկված տարածքները, ք.Եղեգնաձոր:

Ք.Ջերմ�կ`ձախափնյա թաղամասեր�մ
ընդգրկված տարածքները, ք.Վայք:

Մալիշկա:
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XIII

XIV

XV

XVI

0,069

0,055

0,044

0,035

Գլաձոր, Արենի, Արփի, Աղավնաձոր,
Ագարակաձոր, Գետափ:

Ելփին, Արտաբ�նք, Չիվա, Ռինդ, Վերնաշեն,
Շատին, Ազատեկ, Փոռ, Արտավան, Զառիթափ,
Գոմք, Գնդեվազ, Հերհեր, Կարմրաշեն, Հերմոն,
Զեդեա:

Քարագլ�խ, Աղնջաձոր, Թառաթ�մբ, Հորս,
Սալլի, Եղեգիս, Վարդահովիտ, Գնիշիկ,
Մարտիրոս, Գողթանիկ, Սարավան:

Արին, Խաչիկ, Բարձր�նի, Սերես, Խնձոր�տ,
Հորբատեղ, Նոր Ազնաբերդ:

X

XI

XII

XIII

XIV

0.13

0.11

0.086

0.069

0.055

Ք.Գավառ ( բացառ�թյամբ Հացառատ և
Արծվաքար թաղամասերի ), ք.Սևան:

Ք.Գավառ` Հացառատ և Արծվաքար
թաղամասեր�մ ըմդգրկված տարածքները,
Սար�խա, Կարմիր գյ�ղ:

Նորատ�ս, Գանձակ:

Ք.Մարտ�նի, Լճափ, Ներքին Գետաշեն,
Հայրավանք, Բերդկ�նք, Լճաշեն, Երանոս,
Լանջաղբյ�ր,Լիճք, Ձորագյ�ղ, Վարդաձոր,
Վաղաշեն, Վարսեր, Չկալովկա, Ծակքար,
Ծովազարդ:

q.Վարդենիս, ք.Ճամբարակ, Գեղարք�նիք, 
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XV

XVI

0.044

0.035

Զոլաքար, Վարդենիկ, Աստղաձոր, Ծաղկաշեն,
Ծովակ, Զովաբեր, Գեղամավան, Ծովագյ�ղ,
Թազագյ�ղ (Ծովասար), Ծաղկ�նք,Վերին
Գետաշեն, Դդմաշեն, Կարճաղբյ�ր, Գեղ-
հովիտ,Արծվանիստ, Ծովինար:

Ծափաթաղ, Նորակերտ, Դարանակ, Ճամ-
բարակ, Արեգ�նի, Փոքր Մասրիկ, Մաքենիս,
Սեմյոնովկա, Լճավան, Խաչաղբյ�ր, Մադինա,
Ակ�նք, Տորֆավան, Վանևան, Լ�սակ�նք,
Այգ�տ, Ջիլ, Շորժա, Արտանիշ, Թթ�ջ�ր,
Դրախտիկ, Մարտ�նի, Մեծ Մասրիկ:

Արծվաշեն, Վահան, Անտառամեջ, Բարեպատ,
Ախպրաձոր, Կ�թ, Ջաղացաձոր, Շատավան,
Գեղամասար, Ավազան, Գետիկ, Գեղամաբակ,
Կալավան, Կախակն, Տրետ�կ, Լեռնակերտ,
Աղբերք, Շատջրեք, Արփ�նք, Կ�տական,
Ներքին Շորժա, Այրք, Ազատ, Զորավանք, Սոթք,
Նորաբակ, Վերին Շորժա, Գեղաքար,
Դպրաբակ:

VI

VII

0.32

0.26

Արգավանդ:

Ք.Արտաշատ` յոթերորդ գոտ� տարածքը
սահմանագծվ�մ է հետևյալ փողոցներով`
Օգոստոսի 23-ի, Ա.Խաչարյան, Ս.Հակոբյան,
Մյասնիկյան, Մխչյան, Աթաբեկյան,
Զ.Անդրանիկ, Լ�սինյան, Ման�շյան, Գայի,
Հ.Թովմասյան, Արարատ, Գոլեցյան, Շահ�մյան,
Խարազյան, Մարքսի, Արազ�, Արարատյան, 
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VIII

IX

X

XI

XII

0.21

0.17

0.13

0.11

0.086

Ներսիսյան, Մամիկոնյան, Թ�մանյան,
Շիրվանզադե, Պռոշյան, Կիրովի, Կամոյի,
Դ�րյանի, Երևանյան, Թորոմոնյան և Նար-
Դոսի փողոցներով:

Ք.Արտաշատ` �թերորդ գոտ� սահմանները
համընկն�մ են յոթերորդ գոտ� արտաքին
սահմանագծին, իսկ արտաքին սահմանագիծը
համապատասխան�մ է քաղաքի վարչական
սահմանագծին (ներառյալ Իսակովի թաղա-
մասը), ք. Մասիս:

Գեղանիստ, Նորաբաց, Դարակերտ:

ք.Արարատ, ք.Վեդի, Խաչփառ, Գետափնյա,
Ղ�կասյան, Նոր կյանք, Այնթափ, Մխչյան:

Արբաթ, Ազատաշեն, Վերին Արտաշատ,
Մասիս, Նոր Խարբերդ, Շահ�մյան, Ոստան,
Դիմիտրով, Արարատ, Ոսկետափ, Այգավան,
Ավշար, Այգեպատ, Քաղցրաշեն, Նորաշեն,
Դաշթավան, Այգեստան, Նոր Կյ�րին,
Այգեզարդ, Արալեզ, Մարմարաշեն,Վանաշեն,
Սիսավան;

Նիզամի, Լ�սառատ, Եղեգնավան, Փոքր Վեդի,
Վերին Դվին, Հայանիստ, Դարբնիկ, Սայաթ-
Նովա, Մրգավետ, Բերքան�շ, Բերդիկ,
Կանչ�տ, Դվին, Հնաբերդ,Նշավան, Բյ�րավան,
Մրգան�շ, Դեղձ�տ, Աբովյան, Արևշատ,
Գետազատ, Զորակ, Դիտակ, Ջրաշեն,
Ջրահովիտ, Հովտաշատ:
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XIII

XIV

XV

0.069

0.055

0.044

Բարձրաշեն, Լանջազատ, Նոյակերտ,
Ս�րենավան, Սիփանիկ, Սիս, Ռանչպար,
Արևաբ�յր, Նորմարգ, Հովտաշեն, Վարդաշեն,
Նարեկ, Տափերական,Վեդ� գին� գործարանին
կից գյ�ղ:

Արաքսավան, Դաշտաքար, Ուրցաձոր, Արմաշ,
Նոր �ղի, Գոռավան:

Երասխ,Պար�յր Սևակ, Տիգրանաշեն,
Զանգակատ�ն, Cրալանջ, Լ�սաշող,
Վարդաշատ, Լանջանիստ, Շաղափ:

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

0.32

0.26

0.21

0.17

0.13

0.11

0.086 

Ք.Աշտարակ`Քասախ գետի աջափնյա
թաղամասեր�մ ընդգրկված տարածքները:

Ք.Աշտարկ`Քասախ գետի ձախափնյա թաղա-
մասեր�մ ընդգրկված տարածքները, Կարբի,
Օհանավան, Փարպի,
Ղազարավան, Բազմաղբյ�ր, Սաղմոսավան,
Ուշի,Օշական:

Բյ�րական, Ոսկեվազ, Արտաշավան, Ագարակ
(Աշտարակի շրջան):

Ոսկեհատ, Ուջան, Անտառ�տ:

Կոշ, Սաս�նիկ, Օրգով:

Ք.Ապարան, Ար�ճ, Աղձք,3-րդ սովխոզ:

Ք.Թալին, Արագած (Թալինի շրջան), Արագած 
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XIII

XIV

XV

XVI

0.069

0.055

0.044

0.035

(Ապարանի շրջան), Շամիրամ:

Ծաղկաշեն, Մ�լքի, Շենավան, Վարդենիս,
Ք�չակ, Դպրեվանք, Տեղեր, Երնջատափ,
Ափնագյ�ղ, Հարթավան:

Ներքին Բազմաբերդ, Արտենի, Ավան, Նոր
Եդեսիա, ՆորԱմանոս, Եղիպատր�շ, Արա,
Թթ�ջ�ր, Ձորագլ�խ, Ջրամբար, Նիգավան,
Նորաշեն (Արագածի շրջան), Նորաշեն
(Ապարանի շրջան), Չքնաղ,Վարդեն�տ,
Ծաղկահովիտ,Բերքառատ,Գեղաձոր, Արագա-
ծոտն:

Միրաք, Շենկանի, Ռիա թազա, Մելիքգյ�ղ,
Վարդաբլ�ր, Ծիլքար, սիփան, Լեռնապար,
Դերեկ, Ներքին Սաս�նաշեն, Աշնակ,
Կադնաղբյ�ր, դավդաշեն, Արեգ, Ակ�նք,
Մաստարա, Ծաղկասար, դաշտադեմ, Ագարակ
(Թալինի շրջան), Լեռնարոտ, Լ�սագյ�ղ,
սարալանջ, Հնաբերդ, Ամրե թազա, Ալագիազ,
Ջամշլ�, Գեղարոտ, Սանգիառ, Վերին
Սաս�նիկ:

Հացաշեն, Բարոժ, Ղաբաղթափա, Ցամաքասար,
Շղարշիկ, Վերին Սաս�նաշեն, Վերին
Բազմաբրդ, Գեղադիր, Գյալթո, ս�սեր, Նոր
Արթիկ, Հակկո, Գետափ, Թլիկ, Դիան, Եղնիկ,
Իրինդ, Կաքավաձոր, Կարմրաշեն, Զարինջա,
Ոսկեթաս, Զովասար, Գառնահովիտ,
Պարտիզակ, Սորիկ, Օրթաճյա, Ավթոնա,
Ավշեն, Բայսզ, Լ�սակն:
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VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

0.26

0.21

0.17

0.13

0.11

0.086

0.069

0.055

Ք.Վանաձոր` Ցալկ�տ, Ջ�խտ աղբյ�ր,
Կենտրոն, Վանաձոր թաղամասեր�մ
ընդգրկված տարածքները:

Ք.Վանաձոր`Քմշին, Դիմաց, Խանդակ,
Թագավորոնիստ թաղամասեր�մ ընդգրկված
տարածքները:

Ք.Վանաձոր` Բազ�մ, Տարոն-1, Տարոն-2,
Տարոն-3, Տարոն-4, Խնձոր�տ, Տավրոս,
Cսանողական և Առաբնյա թաղամասեր�մ
ընդրկված տարացքները:

Գ�գարք, Դարպաս, Շահ�մյան:

Ք. Ալավերդի`Կենտրոն, Փիր�զյան, Էնգելսի,
Բաղրամյան թաղամասեր�մ ընդրկված
տարածքները:

Ք.Սպիտակ, Ք.Ստեփանավան, (բացառ�թյամբ
Արմանիս թաղամասի), Ք.Ալավերդի` Սարա-
հարթ թաղամաս�մ, Սանահին կայարան�մ
ընդգրկված տարացքները:

Ք.Ստեփանավան` Արմանիս թաղամաս�մ
ընդգրկված տարածքները, Ք.Ալավերդի`
Սանահին և Ակներ թաղամասեր�մ ընդգրկված
տարածքները, Օձ�ն, Աքորի:

Ք.Տաշիր, ք.Ախթալա, Մեծ Այր�մ, Շնող,
Ճոճկան, Ծաթեր, Կարմիր Աղեկ, Բազ�մ,
Արջ�տ, Նորաշեն, Միխայլովկա, Պետրեվկա, 
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XV

XVI

0.044

0.035

Նոր Խաչակապ, Փամբակ, Լերմոնտովո,
Ֆիոլետովո, Մարգահովիտ, Շիրակամ�տ,
Լեռնանցք, Ջրաշեն, Արևաշող, Մեծ Պառնի,
Թեղ�տ, Հաղպատ, Շամլ�ղ, Հագվի, Արդվի,
Այգեհատ, Մղարթ, Արևածագ, Դսեղ, Կ�րթան,
Վարդաբլ�ր, Հոբարձի, Գյ�լագարկ, Գարգառ,
Լոռի բերդ:

Նեղոց, Ձորագետ, Ձորագյ�ղ, Յաղդան,
Լեռնապատ, Ազնվաձոր, Կողեզ, Պ�շկինո,
Լեջան, Բովաձոր, Cռ�տ, Սարատովկա,
Նովոսելցովո, Ղ�րսալ, Կաթնառատ,
Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Պաղաղբյ�ր,
Մեծավան, Սարչապետ, Լ�սաղբյ�ր,
Լեռնավան, Գոգարան, Խնկոյան, Շենավան,
Հարթագյ�ղ, Կաթնաջ�ր, Ծաղկաբեր,
Գեղասար, Սարալանջ, Չկալով, Սարահարթ,
Սարամեջ, Քարինջ,Մարց, Քարաձոր, Ագարակ,
Ջիլիզա, Ամրակից, Մեդովկա, Ծաղկաշատ,
կաճաճկ�տ, Պրիվոլնոյե:

Ք.Թ�մանյան, Հալավար, Քարաբերդ,
Վահագնաձոր, Վահագնի, Եղեգն�տ, Դեբեդ,
Անտառամ�տ, Հովնանաձոր, Սվեռդլով,
Cրասար, Կաթնաբյ�ր, Մեղվահովիտ,
Ձյ�նաշող, Շամ�տ, Ահնիձոր, Աթան, Լոր�տ,
Լեռնահովիտ, Արծնի, Ապավեն, Ձորամ�տ,
Գազանաբ�ծական պետ. Տնտես�թյանը կից
գյ�ղ, Քարկոփ:
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X 0,13 Ք.Կապան տասներորդ գոտ� տարածքը
սահմանագծվ�մ է հետևյալ փողոցներով`
Ռաֆայել Մինասյան փողոցի հետ Հ�նան
Ավետիսյան փողոցի հատ�մից, Հ�նան
Ավետիսյան փողոցով ( Ողջի գետի ձախ ափով )
մինչև , Հ�նան Ավետիսյան և Թ�մանյան
փողոցները միացնող կամ�րջը, այն�հետև
Թ�մանյան փողոցով մինչև Գարեգին Նժդեհի
փողոց, Գարեգին Նժդեհի փողոցով
Կենտրոնական հիվանդանոցի կամրջով մինչև
Մարքսի փողոց, Մարքսի փողոցով մինչև
Էնգելսի փողոց, այն�հետև Էնգելսի փողոցով
մինչև Մարքսի փողոցի հետ հատ�մը,
այն�հետև Մարքսի փողոցով մինչև
Երկաթ�ղայինների փողոց, Երկաթ�ղային-
ների փողոցով մինչև N7 միջնակարգ դպրոցի
հյ�սիս-արևելյան սահմանագիծը, այն�հետև
այդ սահմանագծով, ներառելով Շահ�մյան N5
բնակելի շենքը, հատելով Շահ�մյան փողոցը,
այն�հետև պահածոների գործարանի հարավ-
արևելյան սահմանագծով, հատելով Ողջի
գետը` այդ մաս�մ, մինչև Դավիթ Բեկի փողոցի
հետ հատ�մը, այն�հետև` Դավիթ Բեկի
փողոցով, ներառելով փողոցին հարող
փոփոխական հարկայն�թյան բնակելի
կառ�ցապատ�մները, մինչև ` Ռաֆայել
Մինասյան փողոցի հետ հատ�մը, այն�հետը
Ռաֆայել Մինասյան փողոցով, ներառելով
փողոցին հարող բնակելի կառ�ցապատ�մ-
ները մինչև N1 դպրոցի հարավային
սահմանագիծը:
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XXI

XII

XIII

0,11

0,086

0,069

Ք.Կապան` տասնմեկերորդ գոտ� ներքին
սահմանագիծը համընկն�մ է տասներորդ
գոտ� արտաքին սահմանագծին, իսկ
արտաքին սահմանագիծն անցն�մ է XII գոտ�
ներքին սահմանագծով, ք.Գորիս, Խնձորեսկ,
Վերիշեն, Աշոտավան (այգեգործական
տնտես�թյան տարածք ), Վահանավանք
(այգեգործական տնտես�թյան տարածք):

Ք.Կապան` Շինարարների, Հալիձոր,
Բաղաբերդ և Ձորք թաղամասեր�մ ընդգրկված
տարածքները, Շղարշիկ, Վաչագան,
Բաղաբ�րջ, Կավարտ, Բարաբաթ�մ և Բեխ
բան ավաններ�մ ընդգրկված տարածքները,
այդ մասեր�մ գոտ� արտաքին սահմանագիծը
համընկն�մ է քաղաքի արտաքին վարչական
սահմանագծին, ք.Մեղրի, ք.Սիսիան` XII-րդ
գոտ� տարածքը սահմանագծվ�մ է հետևյալ
փողոցներով` սկսած Տեր-Ղազարյան փողոցի
հետ Սիսիան-Գորիս մայր�ղ� հատ�մից,
Արցախի փողոցով մինչև Տերյան փողոցի հետ
հատ�մը, այն�հետև շար�նակ�մ է դեպի
հյ�սիս-արևելք` �ղիղ գծով ( մոտ 1 կմ ) մինչև
Գորկ� և Սայաթ-Նովայի փողոցների հատ�մը,
այն�հետև Սայաթ-Նովայի, Մայիսյան և
Զ.Անդրանիկի փողոցներով մինչև Որոտան
գետի ձախ ափի հետ հատ�մը, Հարթաշեն,
Բռնակոթ, Կոռնիձոր, Սյ�նիք:

Ք.Սիսիան` XII-րդ գոտ� ներքին
սահմանագիծը համընկն�մ է XII-րդ գոտ�
արտաքին սահմանագծին, իսկ արտաքին
սահմանագիծը համապատասխան�մ է  
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XIV

XV

XVI

0,055

0,044
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քաղաքի վարչական տարածքի սահմանագծին,
ք.Քաջարան, ք.Ագարակ, Խալաջ, Շին�հայր,
Տեղ, Cյծ, Խոտ, Շաքի, Անգեղակոթ, Արծվանիկ,
Դավիթ Բեկ:

Գեղան�շ, Ներքին Խոտանան, Վերին
Խոտանան, Վաղատ�ր, Քարաշեն, Քարահ�նջ,
Որոտան (Գորիսի շրջան), Հարժիս, Հալիձոր,
Տաթև, Աշոտավան, Հացավան, Ախլաթյան,
Վաղատին, Որոտան (Սիսիանի շրջան),
Դարբաս, Կարճևան,:

Սառնակ�նք, Սպանդարյան, Գորայք, Ծղ�կ,
Տոլորս, Բալաք, Շաղատ, Սալվարդ, Մ�ծք,
Բն�նիս, Աղիտ�, Նորավան, Գետաթաղ, Լոր,
Կաղն�տ, Ձորաստան, Բռ�ն, Ներքին
Խնձորեսկ, Նորաշենիկ, Շրվենանց, Սևաքար,
Եղվարդ:

Ք.Դաստակերտ, Առաջաձոր, Ճակատեն,
Քյ�ր�տ, Փիրլ�, Ղարատղա, Վերին
Գետաթաղ, Ագարակ, Թանահատ, Արևիս,
Սոֆլ�, Թասիկ, Տոր�նիք, Ղզլջ�ղ, Լծեն,
Բարձրավան, Շ�ռն�խ, Աղվանի, Քաշ�նի,
Անտառատ, Դովր�ս, Եղեգ, Օխտար, Վերին
Գյոդակլ�, Վանեք, Տանձատափ, Լեհվազ,
Վարդանիձոր, Խդրանց, Cժանիս, Շիկահող,
Ներքին Հանդ, Սրաշեն, Ծավ, Գեղի, Լեռնաձոր,
Փայահան, Քաջարան, Տաշտ�ն, Լիճք,
Վահրավար, Գ�դեմնիս, Կ�րիս, Ալդարա,
Չափնի, Տանձավեր, Արավ�ս, Շենաթաղ,
Նյ�վադի, Շվանիձոր, Խոզնավար, Խնածախ,
Սվարանց:
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VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

0.32

0.26

0.21

0.17

0.13

0.11

0.086

Ք.Վաղարշապատ (բացառ�թյամբ Արագած և
Զվարթնոց 
թաղամասեր�մ ընդգրկված տարածքների):

Ք.Վաղարշապատ Արագած և Զվարթնոց
թաղամասեր�մ ընդգրկված տարածքները,
Փարաքար:

Ք.Արմավիր, Նորապատ, Արտիմետ, Պտղ�նք,
Մ�սալեռ:

Ք.Մեծամոր, Արևշատ, Մերձավան, Նորակերտ,
Գայ, Ակնաշեն,
Ոսկեհատ, Գրիբոյեդով, Ծաղկ�նք, Մայիսյան,
Նորավան:

Այգեկ, Բաղրամյան (Էջմիածնի շրջան),
Հովտամեջ, Ծիածան,
Բանբակաշատ, Արևիկ, Հայկավան, Հայթաղ,
Հոկտեմբեր,
Արշալ�յս, Մրգաշատ, Արմավիր, Լ�սագյ�ղ:

Արտաշար, Եղեգն�տ, Երասխահ�ն, Զարթոնք,
Սովետական, Ջրառատի թռչնաֆաբրիկա,
Արաքս (Էջմիածնի շրջան), Վարդանաշեն
Մարգարա, Ջրառատ:

Արագած, Ծաղկալանջ, Տարոնիկ, Առատաշեն,
Ապագա, Հայկաշեն, Մեծամոր, Այգեշատ
(Արմավիրի շրջան), Արազափ, Ջրաշեն,
Տանձ�տ, Լ�կաշին, Լեն�ղի, Աղավնատ�ն,
Ակնալիճ, Ամբերդ, Դաշտ, Դողս, Խոր�նք, 
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XIII

XIV

XV

0.069

0.055

0.044

Արագած, Ծաղկալանջ, Տարոնիկ, Առատաշեն,
Ապագա, Հայկաշեն,Մեծամոր, Այգեշատ
(Արմավիրի շրջան), Արազափ, Ջրաշեն,
Տանձ�տ, Լ�կաշին, Լեն�ղի, Աղավնատ�ն,
Ակնալիճ, Ամբերդ, Դաշտ, Դողս, Խոր�նք, Նոր
Արմավիր, Մրգաստան, Շահ�մյան,
Շահ�մյանի թռչնաֆաբրիկա, Սամաղար,
Այգեշատ (Էջմիածնի շրջան), Արգավանդ,
Նալբանդյան:

Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջան), Արաքս
(Արմավիրի շրջան), Մյասնիկյան, Ֆերիկ,
Լեռնամերձ, Հ�շակերտ, Շենավան,Խանջյան,
Տալվորիկ, Գետաշեն, Նոր Արտագես,
Փշատավան,Բերքաշատ, Ջանֆիդա, Նոր
Կեսարիա: 

Հասիկ, Ձերժինսկի, Արևադաշտ, Ամասիա,
Դալարիկ, Քարակերտ,Շենիկ, Վնանդ:

Կողբավան, Բագարան, Երվանդաշատ, Արտա-
մետ, Լեռնագոգ, Արգինա:

IX 0,17 Ք. Իջևան, իններորդ գոտ� սահմաններն
անցն�մ են հետևյալ փողոցներով` սկսած
Երևանյան խճ�ղ� հետ Սահմանադր�թյան
հրապարակը միացնող կամրջից, այդ կամրջով
մինչև Սահմանադր�թյան հրապարակի հետ
հատ�մը, Սահմանադր�թյան հրապարակն
ամբողջ�թյամբ, այն�հետև Անկախ�թյան
փողոցով մինչև Վասիլյան փողոցի հետ
հատ�մը, Անկախ�թյան և Վասիլյան 
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X

XI

XII

0,13

0,11

0,086

փողոցների խաչմեր�կն ամբողջ�թյամբ,
այն�հետև Վասիլյան փողոցի �ղղ�թյամբ
Անկախ�թյան փողոցով մինչև Երևանյան
խճ�ղ� հետ հատ�մը, այն�հետև Երևանյան
խճ�ղիով մինչև Երևանյան խճ�ղին
Սահմանադր�թյան հրապարակին միացնող
կամ�րջը, Ք. Դիլիջան, իններորդ գետ�
սահմաններն անցն�մ են հետևյալ փողոց-
ներով` Գետափնյա փողոցի կառ�ցապատված
հատվածը` սկսած տ�րիստական բազայից
մինչև 50 - ամյակի հ�շարձանը, լճի տարածքը և
զբոսայգին ամբողջ�թյամբ, Մ. Գորկ� փողոցի
հատվածը` սկսած հյ�րանոցային համալիրից
մինչև զինվորական զորամաս, ներառյալ
քաղաքային ավտոկայանի հարակից տարածքը.
Կալինինի փողոցի և դրան հարակից
կառ�ցապատված տարածքը, Մյասնիկյան
փողոցի հատվածը` սկսած քաղաքային
շ�կայից մինչև N 1 միջնակարգ դպրոցը:

Ք. Իջևան, տասներորդ գոտ� ներքին
սահմանները համընկն�մն են իններորդ գոտ�
արտաքին սահմանագծերին, իսկ արտաքին
սահմաններն անցն�մ են քաղաքի վարչական
սահմանագծով,Ք. Դիլիջան, տասներորդ գոտ�
ներքին սահմանագծերը համընկն�մ են
իններորդ գոտ� արտաքին սահմանագծերի
հետ, իսկ արտաքին սահմաններն անցն�մ են
քաղաքի վարչական սահմանագծով:

Ք. Նոյեմբերյան, Ք. Բերդ:

Հաղարծին, Գետահովիտ, Բագրատաշեն:
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XIII

XIV

XV

XVI

0,069

0,055

0,044

0,035

Ազատամ�տ, Այր�մ:

Սևքար, Աչաջ�ր, Կողբ, Արծվաբերդ, Բերդա-
վան, Թեղ�տ,Գանձաքար:

Խաշթառակ, Հովք, Գոշ, Խաչարձան,
Աղավնավանք, Լ�սահովիտ, Ենոքավան,
Լ�սաձոր, Ակնաղբյ�ր, Դիտավան,
Աճարկ�տ,Իծաքար, Վերին Կարմիր աղբյ�ր,
Վարագավան, նորաշեն, Չինչին,Թով�զ,
Նավ�ր, Ծաղկավան (նախկին Իջևանի շրջան),
Ծաղկավան (նախկին Տավ�շի շրջան),
Պտղավան, Հաղթանակ, Լճկաձոր,Արճիս,
Սարիգյ�ղ, Ջ�ջևան, Դեբեդավան, Դեղձավան,
Չորթան, Վերին Քյ�րփլ�: 

Չինարի, Մոսեսգեղ, Ներքին Կարմիր աղբյ�ր,
Այգեպար,Պառավաքար, Բերքաբեր, Կիրանց,
Բարեկամավան, Ոսկեպար,Այգեձոր, Կոթի,
Վազաշեն, Ոսկեվան, Բաղանիս, Այգեհովիտ,
Դովեղ:

VIII 0,21 Ք. Գյ�մրի, �թերորդ գոտ� սահմաններն
անցն�մ են հետևյալ փողոցներով` սկսած
ավտոկայանի հրապարակից, ավտոկայանի
հրապարակն ամբողջ�թյանբ, Գյ�մրի
գետակով մինչև Տերյան փողոցի հետ հատ�մը,
Տերյան փողոցով մինչև Նալբանդյան փողոցի
հետ հատ�մը, Նալբանդյան փողոցով մինչև
Օզանյան փողոցի հետ հատ�մը, Օզանյան
փողոցով մինչև Շիրակեց� փողոցի հետ
հատ�մը, Շիրակեց� փողոցով մինչև Ալեք 
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IX 0,17

Ման�կյան փողոցի հետ հատ�մը, Ալեք
Ման�կյան փողոցով մինչև Անկախ�թյան
հրապարակ, Անկախ�թյան հրապարակի
հյ�սիսային կողմով մինչև Խրիմյան Հայրիկի
փողոց, Խրիմյան Հայրիկի փողոցով մինչև
Կ�յբիշևի փողոցի հետ հատ�մը,Կ�յբիշևի
փողոցով մինչև Տիգրան Մեծի փողոցի հետ
հատ�մը,Տիգրան Մեծի փողոցով մինչև
Ղանդիլյանի անվան (կայարանամերձ)
հրապարակ` հրապարակն ամբողջ�թյամբ,
Ղանդիլյանի անվան հրապարակի և Գորկ�
Փողոցի հատ�մից`Գորկ� փողոցով մինչև
Մ�սայելյան փողոցի հետ հատ�մը,
Մ�սայելյան փողոցով մինչև տերյան փողոցի
հետ հատ�մը,Տերյան փողոցով մինչև
Տիգրանյան փողոցի հետ հատ�մը,Տիգրանյան
փողոցով մինչև ավտոկայանի հրապարակ: 

Ք. Գյ�մրի, Իններորդ գոտ� սահմանները
համընկն�մ են �թերորդ գոտ� արտաքին
սահմանագծերի հետ, իսկ արտաքին
սահմաններն անցն�մ են` սկսած քաղաքի
հարավային սահմանագծի և Երևանյան
խճ�ղ� հատ�մից, Երևանյան խճ�ղով մինչև
Ալավերդյան փողոցի հետ հատ�մը, Ալավեր-
դյան փողոցով մինչև Լազոյի փողոցի հետ
հատ�մը, Լազոյի փողոցով մինչևԳ. Նժդեհի
հրապարակի հետ հատ�մը, Գ, Նժդեհի հրա-
պարակից Ախ�րյան խճ�ղով մինչև Գյ�մրի -
Արթիկ երկաթգծի հետ հատ�մը, Գյ�մրի -
Արթիկ երկաթգծով մինչև երկաթ�ղային
կայարանի ստորգետնյա անց�մի արևելյան
հատվածի հետ հատ�մը, այն�հետև`

ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌCՅՑ



48

անց�մով մինչև Ղանդիլյանի անվան
(կայարանամերձ) հրապարակ` Ղանդիլյանի
հրապարակից և Ղանդիլյան (Սևան) փողոցի
հատման կետից Ղանդիլյան փողոցով մինչև
Խրիմյան Հայրիկի (Թբիլիսյան խճ�ղի ) փողոցի
հետ հատ�մ Խրիմյան Հայրիկի փողոցով մինչև
Բարոնյան փողոցի հետ հատ�մը, Բարոնյան
փողոցով մինչև Խանջյան փողոցի հետ
հատ�մը, Խանջյան փողոցով մինչև Կոշտոյան
փողոցի հետ հատ�մը, Կոշտոյան փողոցով
մինչև Թետչերի (Շինարարների)փողոցի հետ
հատ�մը, Թետչերի փողոցով մինչև Վ.
Սարգսյան (Լենինգրադյան) փողոցի հետ
հատ�մը, Վ. Սարգսյան փողոցով մինչև
Տիմիրյազևի փողոցի հետ հատ�մը, Տիմիրյազևի
փողոցով մինչև Մնջոյան փողոցի հետ
հատ�մը, Մնջոյան փողոցով մինչև Շիրակաց�
փողոցի հետ հատ�մը, Շիրաակաց� փողոցով
մինչև Դ�դ�կոյի փողոցի հետ հատ�մը,
Դ�դ�կոյի փողոցով մինչև Բ�լվարային
փողոցի հետ հատ�մը, Բ�լվարային փողոցով
մինչև գործարանային փողոցի հետ հատ�մը,
այն�հետև` դեպի հարավ-արևելք “Կարմիր
բերդ”զորամասի հյ�սիսային պարսպով մինչև
Չերքեզի ձորի հետ հատ�մը, (սկզբնամաս),
Չերքեզի ձորով մինչև Օզանյան փողոցի հետ
հատ�մը, Օզանյան փողոցով մինչև Պլեխանովի
փողոցի հետ հատ�մը, Պլեխանով փողոցով
սահմանապահ զորամասի հյ�սիսային
պարսպով մինչև Գյ�մրի գետակի հետ
հատ�մը, Գյ�մրի գետակով մինչև Վաքսա-
մոտորային ձեռնարկ�թյան տարածքի
հյ�սիսային կողմի հետ հատ�մը, 
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X 0,13

տաքսոմոտորային ձեռնարկ�թյան հյ�սիսա-
յին կողմով մինչև Լալայան փողոցի հետ
հատ�մը, Լալայան փողոցով դեպի արևելք`
մինչև տեղաբախշված զորամասի հյ�սիսային
պարսպի հետ հատ�մը,զորամասի
հյ�սիսային պարսպով մինչև “Գյ�մրի
հաց”ՓԲԸ հյ�սիսային պարսպով մինչև Գյ�մրի
- Երևան երկաթգծի հետ հատ�մը, Գյ�մրի -
Երևան երկաթգծով մինչև քաղաքի հարավային
սահմանի հետ հատ�մը (Երևանյան խճ�ղ�
սկզբնամաս):

ք. Գյ�մրի, տասներորդ գոտ� ներքին
սահմանները համընկն�մ են իններորդ գոտ�
արտաքին սահմանագծի հետ, իսկ արտաքին
սկզբնամասից դեպի արևմ�տք, քաղաքի
հարավային սահմանագծով մինչև “
Հայնավթամթերք” ՓԲԸ արևմտյան պարսպով
մինչև N 2 գերեզմանատան արևելյան պարսպի
հետ հատ�մը, N 2 գերեզմանատան արևելյան
պարսպով մինչև Տեր - Գաբրիելյան փողոցի հետ
հատ�մը, Տեր - Գաբրիելյան փողոցով մինչև
Ղարսի խճ�ղ� հետ հատ�մը, Ղարսի
Խճ�ղիով մինչև քաղաքի արևելյան կողմով
անցնող օղակային ավտոճանապարհի հետ
հատ�մը, օղակային ավտոճանապարհով դեպի
հյ�սիս մինչև Բ�լվարային փողոցի հետ
հատ�մը, Բ�լվարային փողոցով մինչև
Դ�դ�կոյի փողոցի հետ հատ�մը, Դ�դ�կոյի
փողոցով մինչև Շիրակաց� փողոցի հետ
հատ�մը, Շիրակաց� փողոցով մինչև N 8
զինվորական թաղամասի հարավային պարսպի
հետ հատ�մը, N 8 զինվորական թաղամասի 
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հարավային պարսպով մինչևN 8 թաղամասի
արևմտյան սահմանի հետ հատ�մը, N8
թաղամասի արևմտյան սահմանով մինչև
Մարմարաշենի Խճ�ղ� հետ հատ�մը,
Մարմարաշեն Խճ�ղով մինչև Ավստրիական
թաղամաս տանող ճանապարհի հետ հատ�մը,
Ավստրիական թաղամաս տանող ճանա-
պարհով` մինչև Ավստրիական թաղամասի
արևելյան սահմանի հետ հատ�մը, Ավստրիա-
կան թաղամասի արևելյան սահմանով մինչև
Անի թաղամասի արևմտյան սահմանի հետ
հատ�մը, Անի թաղամասի արևմտյան
սահմանով մինչև Մինաս Ավետիսյան փողոցի
հետ հատ�մը, Մինաս Ավետիսյան փողոցով
մինչև Մ. Խորենաց�
փողոցի հետ հատ�մը, Մ. Խորենաց� փողոցով
մինչև Սախարովի հրապարակ, Սախարով
հրապարակն ամբողջ�թյամբ, այն�հետև` Վ.
Սարգսյան փողոցով մինչև Սավոյան փողոցի
հետ հատ�մը,Սավոյան փողոցով մինչև
Դանիելյան փողոցի հետ հատ�մը,Դանիելյան
փողոցով մինչև Թետչերի (Շինարարների)
փողոցի հետ հատ�մը, Թետչերի փողոցով
դեպի արևելք` հատելով Գյ�մրի գետակը,
մինչև զորամասի պարսպի հետ հատ�մը,
զորամասի արևմտյան պարսպով մինչև
Խրիմյան Հայրիկի (Թբիլիսյան)  փողոցի հոտ
հատ�մը, Խրիմյան Հայրիկի փողոցով մինչև
Գյ�մրի–Թբիլիսի երկաթգծի հետ հատ�մը,
Գյ�մրի–Թբիլիսի երկաթգծով մինչև երկաթ�-
ղային կայարանի ստորգետնյա անց�մի
արևելյան կողմի հետ հատ�մը:
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XI 0,11 Ք. Գյ�մրի, տասնմեկերորդ գոտ� արտաքին
սահմաններն անցն�մ, են քաղաքի արտաքին
սահմանագծով` բացառ�թյամբ ԼենՀԷԿ ավանի
և այն սահմանագծերի, որտեղ քաղաքի
արտաքին սահմանագիծն համընկն�մ է
իններորդ կամ տասներորդ գոտիների արտա-
քին սահմանների հետ: Գոտ� ներքին
սահմանները Երկաթ�ղային կայարանի
անց�մի արևելյան կողմից մինչև քաղաքի
հարավային սահմանագիծը (Երևանյան խճ�-
ղ� սկզբնամաս) և Բ�լվարային փողոցի.
Գործարանային փողոցի հետ հատման տեղա-
մասից մինչև Շիրակաց� և Մնջոյան փողոց-
ների հատման տեղամասը համընկն�մ են I X
գոտ� արտաքին սահմանների հետ: Մնացած
հատվածներ�մ ներքին սահմանները համընկ-
ն�մ են X գոտ� արտաքին սահմանների հետ:
Ք. Արթիկ, տասնմեկերորդ գոտ� սահմաններն
անցն�մ են հետևյալ փողոցներով` սկսած Գ.
Նարեկաց� և Բաղրամյան փողոցների հատ�-
մից, Գ. Նարեկաց� փողոցով մինչև Կոմիտասի
փողոցի հետ հատ�մը, Կոմիտասի փողոցով
մինչև Գ. Լ�սավորիչի փողոցի հետ հատ�մը,
Գ. Լ�սավորիչի փողոցով մինչև Տոնականյան
փողոցի հետ հատ�մը, Տոնականյան փողոցով
մինչև Պռոշյան փողոցի հետ հատ�մը, Պռոշյան
փողոցով մինչև Տ�ֆագործների փողոցի հետ
հատ�մը, Տ�ֆագործների փողոցով և 7 –րդ
դպրոցի շրջակայքով մինչև բաբաջանյան
նրբանցքի և Անկախ�թյան փողոցի հետ
հատ�մը, Բաբաջանյան նրբանցքով մինչև
Տ�ֆագործների փողոցի հոտ հատ�մը,
Տ�ֆագործների փողոցով Արթիկ տ�ֆի 
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XII

XIII

XIV

0,086

0,069

0,055

կառամատ�յցներով մինչև Շահ�մյան փողոցի
հետ հատ�մը, Շահ�մյան փողոցն ամբող-
ջ�թյամբ մինչև գլխավոր հատակագծով
նախատեսված փողոցի հետ հատ�մը, վերը
նշված փողոցով մինչև Աբովյան փողոցի հետ
հատ�մը, Աբովյան փողոցով մինչև Թ�մանյան
փողոցի հետ հատ�մը, Թ�մանյան փողոցով
մինչև Սաս�նցի Դավթի փողոցի հետ հատ�մը,
Սաս�նցի Դավթի փողոցով մինչև Շինարար-
ների փողոցի հետ հատ�մը, երկաթգծով մինչև
Բաղրամյան և Գ.Նարեկաց� փողոցների
հատ�մը:

Ք. Արթիկ, տասներկ�երորդ գոտ� ներքին
սահմանները համընկն�մ են տասնմեկերորդ
գոտ� արտաքին սահմանագծի հետ, իսկ
արտաքին սահմաններն անցն�մ են քաղաքի
արտաքին սահմանագծով:
Ք. Մարալիկ, Ազատան, Ախ�րյան:

Նոր Կյանք, Բենիամին, Ղարիբջանյան, Շիրակ,
Հացիկ, Մայիսյան:

Ք. Գյ�մրի` ԼենՀԵԿ- ի ավան: Ջաջ�ռ, Կամո,
Ջաջ�ռ կայարանին կից գյ�ղ, Լեռն�տ,
Կարմրաքար, Քեթի, Ջրաձոր, Թորոսագյ�ղ,
Կապս, Վահրամաբերդ, Արեգնադեմ, Գետաշեն,
Գյ�լլիբ�լախ, Մեղրաշատ, Ողջի, Մարմարա-
շեն, Առփի, Ոսկեհասկ, Ախ�րիկ, Շիրակավան,
Իսահակյան, Լ�սաղբյ�ր, Գ�սանագյ�ղ,
Երազգավորս, Բայանդ�ր, Արևիկ, Կառն�տ,
Մ�սայելյան (Ախ�րյանի շրջան), Ջրառատ,
Այգեբաց, Մեղրաշեն, Փանիկ, Գետափ,  
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XV

XVI

0,044

0,035

Ան�շավան, Հառիճ, Նահապետավան, Մեծ
Մանթաշ, Արևշատ, Փոքր Մանթաշ,
Սպանդարյան, գեղանիստ,Վարդաքար,
Հովտաշեն, Հոռոմ, Հայրենյանց, Հայկասար,
Տ�ֆաշեն,Ձորակապ, Ձիթհանքով, Լանջիկ,
Սառնաղբյ�ր:

Ամասիա, Աշոցք, Մեծ Սեպասար, Փոքր
Սեպասար, Ղազանչի,Կրասար, Կարմրավան,
Հարթաշեն, Մ�սայելյան (Աշոցքի
շրջան),Վարդաղբյ�ր, Սալ�տ, Լեռնագյ�ղ,
Հով�նի, Բանդիվան, Ցողամարգ, Հողմիկ,
Գոգահովիտ, Արփենի, Հովիտ, Բաշագյ�ղ,
ՓոքրՍարիար, Կաքավասար, Սարապատ,
Հայկավան, Ձորաշեն, ՄեծՍարիար, Կրաշեն,
Գետք, Սարատակ, Սարալանջ, Պեմզաշեն,
Լեռնակերտ, Քարաբերդ, Սարակապ, Աղին,
Ջրափի, Հայկաձոր, Բագրավան, Անիպեմզա,
Փոքրաշեն, Զ�յգաղբյ�ր,  Լ�սակերտ, Անի
Կայարան:

Սարագյ�ղ, Բավրա, Սիզավետ, Աղվորիկ,
Թավշ�տ, Զարիշատ,Բերդաշեն, Ալվար,
Արդենիս, Հովտ�ն, Ձորակերտ, Ծաղկ�տ,
Գառնառիճ, Շաղիկ:
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Ինչպես է օրինականացվ�մ քաղաքացիներին կամ իրավա-
բանական անձանց սեփական�թյան իրավ�նքով պատկանող
հողամասեր�մ առկա ինքնակամ կառ�յցները 

Այս խմբին պատկանող ինքնակամ կառ�յցներն
օրինականացման նպատակով կառ�յցի զբաղեցրած հողամասի
սեփականատերը պետք է դիմի գ�յքի գտնվել� վայրի
համայանքի ղեկավարին /Երևան քաղաք�մ` Երևանի քաղաքա-
պետին/ իսկ համայնքի վարչական սահմաններից դ�րս
համապատասխան մարզպետին: Դիմ�մի հետ միասին պետք է
ներկայացնի սեփական�թյան /օգտագործման/ իրավ�նքի
գրանցման վկայականը` ինքնակամ կառ�յցների համապա-
տասխան նշ�մներով, իսկ հողամասի ընդհան�ր համատեղ
բաժնային սեփական�թյան դեպք�մ` նաև սեփականատերերի
գրավոր համաձայն�թյ�նը: Համայնքի ղեկավարը /Երևան�մ`
քաղաքապետը/ իսկ համայնքի վարչական տարածքից դ�րս`
համապատասխան մարզպետը, դիմ�մը ստանալ�ց հետո
երես�ն օրյա ժամկետ�մ ընդ�ն�մ է դրանց օրինականացման
կամ մերժման մասին որոշ�մը: Եթե ինքնակամ կառ�յցի զբաղե-
ցրած հողամասին դեռևս տրամադրված չէ հասցե, ապա օրինա-
կանացման մասին որոշ�մով տրամադրվ�մ է նաև հասցե:

Այս խմբ�մ ընդգրկված ինքնակամ կառ�յցների
օրինական ճանաչվել� դեպք�մ հողամասի սեփականատերը
համապատասխան բյ�ջե(ՏԻՄ կամ պետ. բյ�ջե) պետք է մ�ծի
հետևյալ դր�յքաչափերով վճարներ`
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ա) 

բ)  

ինքնակամ կառ�ցված բնակելի տների և
այգետնակների յ�րաքանչյ�ր մեկ քառ. մետրի
համար` բազային տ�րքի 10-ապատիկի չափով:
բնակելի տներին և այգետնակներին կից ինքնակամ
կառ�ցված տնտեսական և օժանդակ կառ�յցների
յ�րաքանչյ�ր մեկ քառ մետրի համար` քաղաքային
համայնքներ�մ` բազային տ�րքի 10-ապատիկի,
գյ�ղական համայնքներ�մ` 6-ապատիկի չափով:
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Հիշյալ հողամասեր�մ հասարակական և արտադրական
նշանակ�թյան ինքնակամ կառ�յցների օրինական ճանաչման
գործընթացն, անկախ կառ�յցների ավարտված�թյան
աստիճանից (այդ թվ�մ կիսակառ�յց), ն�յնն է ինչը բնակելի
տների, այգետնակների և դրանց կից տնտեսական և օժանդակ
կառ�յցների համար, միայն այն տարբեր�թյամբ, որ համայնքի
ղեկավարը (Երևան քաղաք�մ` մարզպետը), իսկ համայնքի
սահմաններից դ�րս` համապատասխան մարզպետը
օրինականացման կամ մերժման մասին որոշ�մն ընդ�ն�մ է
հողի սեփականատիրոջ դիմ�մն ստանալ�ց հետո` ինքնակամ
կառ�ցված` մինչև 200(երկ� հարյ�ր)Ք.Մ. հասարակական կամ
արտադրական նշանակ�թյան կառ�յցների համար`30, իսկ
200(երկ� հարյ�ր)Ք.Մ-ից ավելի դեպք�մ 60-օրյա ժամկետ�մ:
Նման ինքնակամ կառ�յցներն օրինական ճանաչվել� դեպք�մ
հողամասի սեփականատերը համապատասխան(ՏԻՄ կամ պետ.
բյ�ջե) բյ�ջե պետք է մ�ծի վճարներ` 

հիշյալ վճարները պահպանվ�մ են նաև հասարակական կամ
արտադրական և այլ նշանակ�թյան հողամասեր�մ
(բացառ�թյամբ գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան) ինքնակամ
կառ�ցված բնակելի, հասարակական, արտադրական
կառ�յցների(անկախ դրանց ավարտված�թյան աստիճանից)
օրինական ճանաչվել� դեպքեր�մ:

Գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողամասերի վրա
ինքնակամ կառ�ցված բնակելի հասարակական կամ
առտադրական նշանակ�թյան կառ�յցները (անկախ դրանց
ավարտված�թյան աստիճանից) կարող են ճանաչվել
օրինական, եթե դրանք բավարար�մ են նաև ՀՀ կառավար�-
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ա) 

բ)   

հասարակական նշանակ�թյան կառ�յցների
յ�րաքանչյ�ր մեկ քառ. մետրի համար` բազային
տ�րքի 20-ապատիկ չափով.
արտադրական նշանակ�թյան կառ�յցների
յ�րաքանչյ�ր մեկ քառ. մետրի համար` բազային
տ�րքի 15-ապատիկ չափով. 
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թյան 11.05.02թ. N498 որոշմամբ սահմանված պայմաններին: 
Գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողերի

հնարավորինս պահպանման նպատակով ՀՀ կառավար�թյան
11.05.2002 թվականի N 498 որոշ�մով թ�յլատրվ�մ է բոլոր
համայնքների վարչական սահմաններ�մ ընդգրկված
գյ�ղ.նշանակ�թյան հողամասերի վրա կառ�ցել կենցաղային,
տնտեսական նշանակ�թյան շենքեր և շին�թյ�ններ` մինչև
30քմ կառ�ցապատման ընդհան�ր մակերեսով: 

Պետական կամ համայնքային սեփական�թյ�ն
հանդիսացող հողամասեր�մ գտնվող ինքնակամ կառ�յցների
օրինականացման առաջին քայլը դրանց նկատմամբ պետ�թյան
կամ համապատասխան համայնքի սեփական�թյան իրավ�նքի
ճանաչ�մն է, որից հետո` այդ իրավ�նքի գրանց�մը:Այս
գործընթացներից հետո տվյալ կառ�յցն իրականացրած անձին
առաջարկ�թյ�ն է արվ�մ գնել� այդ կառ�յցը և վճարել հողի
կադաստրային արժեքը: Cղղակի վաճառքի այս դեպք�մ
վաճառքը կատարվ�մ է հետևյալ գներով`

Պետական կամ համայնքային սեփական�թյ�ն հանդիսացող 
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ա) 

բ) 

գ)

դ)

ե)  

բնակելի տների, այգետների յ�րաքանչյ�ր մեկ քառ.
մետրի համար` բազային տ�րքի 30-ապատիկի
չափով.
հասարակական նշանակ�թյան կառ�յցների
յ�րաքանչյ�ր մեկ քառ. մետրի համար բազային
տ�րքի 90-ապատիկի չափով.
տնտեսական և օժանդակ շին�թյ�ների, ինչպես նաև
արտադրական նշանակ�թյան կառ�յցների
յ�րաքանչյ�ր մեկ քառ. մետրի համար` բազային
տ�րքի 20-ապատիկի չափով.
ավտոտնակների յ�րաքանչյ�ր մեկ քառ. մետրի
համար` բազային տ�րքի 10-ապատիկի չափով.
ս�յն կետով նախատեսված կառ�յցների գնման
դեպք�մ համապատասխան հողամասի
կադաստրային արժեքի չափով:
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հողամասեր�մ գտնվող ինքնակամ կառ�յցների
օրինականացման առաջին քայլը այդ կառ�յցների նկատմամբ
պետ�թյան կամ համապատասխան համայնքի սեփա-
կան�թյան իրավ�նքի ճանաչ�մն է և այդ իրավ�նքի
գրանց�մը լիազոր մարմն�մ, որից հետո սեփականատերը
նախ` հողամասը կադաստրային արժեքով, իսկ կա-
ռ�յցը`սահմանված գնով ձեռք բերել� գրավոր առաջարկ�թյ�ն
է ան�մ կառ�յցն իրականացրած անձին, ապա` վար-
ձակալ�թյան, եթե այս առաջարկ�թյ�նները մերժվ�մ(մն�մ են
անպատասխան) են` կառ�յցն օտարվ�մ կամ օգտագործման է
տրամադրվ�մ աճ�րդի կամ մրց�յթի ձևով:
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Ինչպես կատարել օրինական շինարար�թյ�ն

Շինարար�թյ�նը (կառ�ցապատ�մը) սկսել� հիմ-
նական պայմանն այն կատարել� թ�յլտվ�թյ�ն ստանալն է:
Շինարար�թյան թ�յլտվ�թյ�նը փաստաթ�ղթ է, որը հաստա-
տ�մ է կառ�ցապատողին (շինարար�թյան սեփականատի-
րոջը) սահմանված կարգով տրված հողամաս�մ և (կամ) արդեն
կառ�ցված շենք�մ, շին�թյ�ն�մ որոշակի շինարարական
աշխատանքներ կատարել� իրավ�նք: Շինարար�թյ�ն
կատարողը թ�յլտվ�թյ�ն ստանալ� համար տեղական
ինքնակառավարման մարմնին (համայնքի ղեկավարին )
ներկայացն�մ է Հայտ (ձև 1) , իսկ եթե շինարար�թյ�նը
կատարվ�մ է համայնքի սահմաններից դ�րս, հայտը տրվ�մ է
Մարզպետին (ձև 1), որտեղ նշվ�մ է շինարար�թյան
կատարման ց�ցանիշները (պայմանները):հայտին կցվ�մ է`

Համայնքի ղեկավարի (մարզպետի) ան�նով ներկայացվող
հայտը և փաստաթղթերը ներկայացնել� ժամանակ
գյ�ղապետարանի (մարզպետի) հաշվառման մատյան�մ
պատասխանատ� անձը նշ�մ է կատար�մ (գրանց�մ է )
դրանց ընդ�նման օրվա, հայտին կից փաստաթղթերի մասին:
Հաշվառման մատյան�մ հայտի ընդ�նման մասին նշ�մներ
կատարել�ց հետո, առավելագ�յնը 20 օրվա ընթացք�մ
համայնքապետը (մարզպետը) պարտավոր է `
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1.

2.

Կառ�ցապատողի հողամասի հատակագիծը` նախա-
գծվող ( վերակառ�ցվող, �ժեղացվող, փոփոխվող և
այլն) օբյեկտի առաջարկվող տեղանշմամբ և (նոր
օբյեկտի կամ գոյ�թյ�ն �նեցող նպատակային օգտա-
գործման փոփոխ�թյան դեպք�մ) հատակագիծը
Անշարժ գ�յքի նկատմամբ (հողամասի, շին�թյան)
կառ�ցապատողի (հայտատ�ի) իրավ�նքը
հաստատող փաստաթղթի կրկնօրինակը (պատճեն) : 

1. հայտը և նրան կից փաստաթղթերի հիման վրա
կառ�ցապատողին (սեփականատիրոջը)



Համայնքապետի (մարզպետի) կողմից հայտը կարող է մերժվել
միայն հետևյալ դեպք�մ` 

Կատ�ցապատողը հայտի գրավոր և հիմնավորված
(պատճառների և նորմատիվ ակտերին հակասել� մասին
հատ�կ նշ�մով) մերժ�մ ստանալ�ց հետո կարող է
համապատասխան փոփոխ�թյ�ններ կատարել մերժված
հայտ�մ � ներկայացվող փաստաթղթեր�մ և կրկին այն
ներկայացնել: Այս դեպքեր�մ համայնքի ղեկավարը (մարզպետը
) պարտավոր է կրկնակի հայտը ներկայացման օրվանից 10 – ը
օրվա ընթացք�մ քննարկել և տալ առաջդրանք: Հայտի մերժման
հետ համաձայն չլինել� դեպք�մ կառ�ցապատողը այն կարող
է բողոքարկել դատական կարգով: Նոր կառ�ցվող շենքերի
շին�թյ�նների համար շինարար�թյան թ�յլտվ�թյ�նը �ժի
մեջ է երկ� տարի, եթե տվյալ օբյեկտի շինարար�թյան համար
սահմանված նորմերով նախատեսված չեն այլ ժամկետներ: 

Ինչ է իրենից ներկայացն�մ համայնքի ղեկավարի (մարզպետի)
կողմից տրված առաջադրանքը

Համայնքի ղեկավարի կողմից տրված ճարտապետահատակա-
գծային առաջադրանքը հիմք է շին�թյան նախագծային 
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2.

տալիս է ճարտարապետահատակագծային
առաջադրանքը (այս�հետ առաջադրանք) (ձև 5):
տրված հայտը մերժել 

1.

2.

Հայտը տվողը հայտ�մ ամրագրել է այնպիսի
ց�ցանիշներ(պայմաններ), որոնք հակաս�մ են տվյալ
տարածքի քաղաքաշինական ծրագրային
փաստաթղթերին (դրանց առկայ�թյան դեպք�մ),
ինչպես նաև քաղաքաշինական, բնապահպանական,
սանիտարահիգիենիկ, հակահրդեհային և այլ
նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին:
Ներկայացված փաստաթղթերը պար�նակ�մ են
սխալ կամ իրական�թյանը չհամապատասխանող
տեղեկ�թյ�ններ:



փաստաթղթերի մշակման համար և պարտադիր են
քաղաքաշինական գործ�նե�թյան բոլոր մասնակիցների
համար: Այն դեպքեր�մ, երբ կառ�ցապատվող հողամասի
�ս�մնասիր�թյ�ններն անհնար են առանց քանդման
աշխատանքների իրականացման, ապա սեփականատիրոջը
(լիազորվածներին) տրված առաջադրանքի հետ միասին տրվ�մ
է քանդման թ�լյտվ�թյ�ն, որը պետք է իրականցվի տրված
առաջադրանքով սահմանված հաջորդական�թյամբ և կարգով
(տես քանդման թ�յլտվ�թյ�ն): Առանց այս առաջադրանքի
ցանկացած շինարար�թյ�ն անօրինական է, այն կարող է
սահմանված կարգով կասեցվել ցանկացած պահի և
միաժամանակ պատասախատվ�թյան ենթարկվել� հարց
առաջացնել և կառ�ցապատողի, և կառ�ցողի համար:

Ինչ անել առաջադրանքն ստանալ�ց հետո 

Համայնքի ղեկավարի կողմից տրված առաջադրանքն
ստանալ�ց հետո կառ�ցապատողը (սեփականատերը)
ձեռնամ�խ է լին�մ կառ�ցապատման նախագծի մշակման
աշխատանքներին: Կառ�ցապատման նախագծի մշակման
համար կառ�ցապատողը պայմանագրային հիմ�նքներով այդ
աշխատանքները պետք է պատվիրի համապատասխան
լիցենզիա �նեցող նախագծային աշխատանքներ իրականացնող
կառ�ցապատողին և հանձնի անհրաժեշտ ելակետային
նյ�թերը`
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1.

2.

3.

4.

համայնքի ղեկավարի (մարզպետի) կողմից տրված
առաջադրանքը
կազմված նախագծային առաջադրանքը (նախագծային
հիմքը) (ձև1; ձև 2)
ինժեներական կառ�ցվածքներին, արտաքին
ցանցերին, ակ�նքներին միանալ� կամ ինքն�ր�յն
գործել� տեխնիկական պայմանները
տեղանքի (տարածքի) տեղագրագեոդեզական



Նախագծման համար անհրաժեշտ ելակետային
վերոգրյալ նյ�թերը և արտաքին ինժեներական ցանցերին
միանալ� տեխնիկական պայմանների (տեխնիկա-տնտեսական
պայմաններ) վերաբերյալ փաստաթղթերը,պատվիրատ�ի
(սեփականատիրոջ) և նախագծային աշխատանքներ
իրականացնող կապալառ� կազմակերպ�թյան միջև կնքված
պայմանագրի հիման վրա, կարող է հավաքել կապալառ�ն:
Համայնքի ղեկավարն համաձայնեցն�մ է նաև
ճարտարապետաշինարարական նախագծերը:

Կապալառ�ի հետ կնքվող պայմանագր�մ կարող է
նախատեսվել նաև, որ վերջինս հետամ�տ լինի նաև
նախագծային փաստաթղթերի փոձաքնն�թյանը (եթե դա
պահանջվ�մ է): այն դեպք�մ, երբ շենքերի, շին�թյ�նների
նախագծային փոձաքնն�թյ�նը ըստ գործող նորմերի
պարտադիր չէ (օրինակ մինչև երկ� վերգետնյա և մեկ
ստորգետնյա հարկ �նեցող անհատական բնակելի տներ, դրանց
օժանդակ նշանակ�թյան կառ�յցներ), ապա դրանք կարող են
փոխարինվել ՀՀ օրենսդր�թյանը և նորմատիվատեխնիկական
փաստաթղթերի պահանջներին նախագծ համապատասխան�-
թյան մասին նախագիծը թողարկող աշխատանքների
պատասխանատ�ի գրավոր երաշխավորագրով: Հիշյալ երաշ-
խավորագիրը տրվ�մ է, եթե պատվիրատ�ի և կապալառ�ի
միջև կնքված պայմանագր�մ (տես կետ 3 ) այն նախատեսված է: 
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5.

6.

7.

հան�յթը, ինժեներաերկրաբանական լանդշաֆտային
հետազոտ�թյ�նների նյ�թերը (ինժեներա-
երկրաբանական հետազոտման)
նախագծվող տարածքի սանիտարահիգիենիկ
պայմաննրը, էկոլոգիական առկա իրավիճակի
վերեբերյալ նյ�թերը
բնակավայրերի պատմամշակ�թային հիմնավորման
նախագծերը
պատմ�թյան և մշակ�յթի անշարժ հ�շարձանների
պահպան�թյան գոտիների նախագծերը



Փորձաքնն�թյ�ն անցած նախագծային փաստաթղթերի
կրկնակի (բազմակի) կիրառման դեպք�մ, փորձաքնն�թյան են
ենթակա միայն օբյեկտի զրոյական նիշից ներքև տեղակայված
կառ�ցվածքների նախագծային փաստաթղթերը (տեղակայման
նախագծեր), որոնք ն�յնպես կարող են փոխարինվել
երաշխավորագրով:

Եթե ճարտարապետաշինարարական փաստաթղթերի
փորձաքնն�թյ�ն կատարել�ց հետո երեք տարվա ընթացք�մ
օբյեկտի շինարար�թյ�ն չի սկսվել, ապա տվյալ
եզրակաց�թյ�նը համարվ�մ է �ժը կորցրած:
Փորձաքնն�թյան եզրակաց�թյան հետ համաձայն չլինել�
դեպք�մ վեճը կարող է լ�ծվել դատական կարգով: 

Ավարտված շինարարական օբյեկտի նկատմամբ ծագած
իրավ�նքը և այն գրանցելը

Կապալառ�ն պատվիրատ�ին տեղեկացն�մ է
շինարար�թյ�նն ավարտել� մասին: Կատարված
աշխատանքները, ավարտված շինարարական օբյեկտի
համապատասխան�թյ�նը հաստատված նախագծին և
նորմատիվա - տեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր
պահանջներին, ամրագրվ�մ է պատվիրատ�ի (սեփա-
կանատիրոջ) և կապալառ�ի երկկողմանի պայմանագրով կամ
օբյեկտը շահագործման ընդ�նող հանձնաժողովի ակտով, եթե
օբյեկտն ընդ�նվ�մ է առանց հանձնաժողովի, երկկողմանի
ակտով, կառ�ցապատողը (պատվիրատ�ն) օբյեկտի
կառ�ց�մն ավարտել� մասին եզրակաց�թյ�ն ստանալ�
նպատակով դիմ�մ է տարածքային բաժին և շահագրգիռ այլ
մարմիններին` ներկայացնելով կատարողական
փաստաթղթերը, իսկ կատարողական փաստաթղթերի կամ
դրանց մի մասի բացակայ�թյան դեպք�մ, կապլառ�ն
պարտավոր է իր միջոցների հաշվին վերականգնել դրանք`
անհրաժեշտ տեխնիկական հետազոտ�թյ�նների կամ
փորձարկ�մների կատարման միջոցով: Շինարար�թյան
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ավարտի մասին կառ�ցապատողի դիմ�մն ստանալ�ց հետո
տարածքային բաժինը և այլ շահագրգիռ կազմակերպ�թյ�ններ
5 օրվա ընթացք�մ պարտավոր են տալ եզրակաց�թյ�ն: Արդեն
կառ�ցված օբյեկտի վերաբերյալ եզրակաց�թյ�ններն
ստանալ�ց հետո համայնքի ղեկավարը տալիս է
շինարար�թյան ավարտական ակտ (ձև 3): 

Ավարտված շինարար�թյ�նը փաստագրել�
նպատակով կառ�ցապատողը (սեփականատերը) դիմ�մ է
համայնքի ղեկավարին` շահագործման ակտի ձևակերպման
համար: Դիմ�մին կցվ�մ են` 

Համայնքապետը (մարզպետը) ներկայացրած փաստաթղթի
հիման վրա, դիմ�մը ստանալ� օրվանից 5 – օրյա ժամկետ�մ
ձևակերպ�մ և կառ�ցապատողին (սեփականատիրոջը) է
հանձն�մ շահագործման ակտը (ձև 4): Այն կազմվ�մ է չորս
օրինակից` մեկը մն�մ է համայնքապետարան�մ, մեկական
օրինակ տրվ�մ է կառ�ցապատողին, կապալառ�ին և ՀՀ
կառավար�թյանն առընթեր անշարժ գ�յքի գրանցման
տարածքային մարմնին: Համայնքի ղեկավարը 3-օրյա
ժամկետ�մ այդ մասին ծան�ց�մ է մարզպետին և տեսչ�թյան
տարածքային բաժնին` կցելով շահագործման ակտի պատճեն:
Շահագործման ակտը հիմք է հանդիսան�մ կառ�ցված օբյեկտի
նկատմամբ գ�յքային իրավ�նքները ՀՀ կառավար�թյանն
առընթեր անշարժ գ�յքի տարածքային բաժին (կադաստր)
գրանցել� և համապատասխան վկայական ստանալ� համար:
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ընդ�նող հանձնաժողովի ակտը կամ երկկողմանի
ակտը
երկկողմանի ակտի դեպք�մ` տարածքային բաժնի,
շահագրգիռ պետական մարմինների և շահագրգռվող
կազմակերպ�թյ�նների դրական եզրակաց�թյ�ն-
ները
կատարողական փաստաթղթերի ցանկը
ակտի ձևակերպման համար տեղական վճարի
մ�ծ�մը հավաստող անդորրագիրը



Ցանկ. 
Պետական գրանցման և տեղեկատվ�թյան տրամադրման

վճարներ

Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացիների, պետական,
համայնքային, ոչ պետական հիմնարկների եւ կազմակերպ�-
թյ�նների, օտարերկրյա պետ�թյ�նների, միջազգային
կազմակերպ�թյ�նների, օտարերկրյա քաղաքացիների եւ
քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող անձանց, իրավաբանական
անձանց սեփական�թյ�ն հանդիսացող կամ օգտագործման
իրավ�նքով տրամադրված, գրավադրված, սերվիտ�տով
ծանրաբեռնված անշարժ գ�յքի հաշվառ�մ, գնահատ�մ:

ՉԱՓԱԳՐCՄ
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ա) Շենքերի եւ շին�թյ�նների չափագր�մ 1 քմ. 20 դրամ

բ) Հողամասերի (բացառ�թյամբ գյ�ղ. նշանա-
կ�թյան, հատ�կ պահպանվող տարածքների
հողերի, անտառային հողերի)չափագր�մ`
յ�րաքանչյ�ր 100 քմ.

300 դրամ

գ) Հողամասերի (բացառ�թյամբ գյ�ղ. նշանա-
կ�թյան, հատ�կ պահպանվող տարածքների
հողերի, անտառային հողերի) 10 հեկտարից
ավելի հողերի չափագր�մ հան�թագրման
եղանակով` յ�րաքանչյ�ր 10000 քմ

4000 դրամ

դ) Գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան, հատ�կ
պահպանվող տարածքների, անտառային
հողերի չափագր�մ` յ�րաքանչյ�ր 1000 քմ

100 դրամ

ե) Գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան, հատ�կ
պահպանվող տարածքների, անտառային
հողերի 10 հեկտարից ավելի հողերի
չափագր�մ հան�թագրման եղանակով`
յ�րաքանչյ�ր 10000 քմ.

2000 դրամ



ՏԵՂԱԶՆՆCԹՅCՆ
Բնակելի, հասարակական եւ արտադրական նշանակ�թյան
շենքերի � շին�թյ�նների համար`

ԿԱՄԵՐԱԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
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ա) 200-ից մինչեւ 500 քմ. մակերեսով 2500 դրամ

բ) 500-ից մինչեւ 1000քմ. մակերեսով 5000 դրամ

գ) 1000-ից մինչեւ 5000 քմ. մակերեսով 15000 դրամ

դ) 5000-ից մինչեւ 10000 քմ. մակերեսով 30000 դրամ

ե) 10000 քմ-ից ավել մակերեսով 60000 դրամ

ա) Անշարժ գ�յքի սահմանված մասշտաբով (A3,
A4 ֆորմատի) հատակագծի կազմ�մ
(բացառ�թյամբ գյ�ղ. նշանակ�թյան,
հատ�կ պահպանվող տարածքների հողերի,
անտառային հողերի) 1 թերթ.

1000 դրամ

բ) A3, A4 ֆորմատի յ�րաքանչյ�ր լրաց�ցիչ
ներդիրի (հատակագիծ) համար

600 դրամ

գ) Գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողերի,
հատ�կ պահպանվող տարածքների հողերի,
անտառային հողերի սահմանված
մասշտաբով (A3, A4 ֆորմատի) հատակագծի
կազմ�մ 1 թերթը.

500 դրամ



ԳՆԱՀԱՏCՄ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏCՐՔԻ ՄԱՍԻՆ (1-16 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ)

10.անշարժ գ�յքի նկատմամբ իրավ�նքների պետական
գրանց�մ կատարել� համար`
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ա) Շենքերի եւ շին�թյ�նների յ�րաքանչյ�ր
միավորի գնահատ�մ

350 դրամ

բ) Հողամասերի յ�րաքանչյ�ր միավորի
գնահատ�մ (ցանկը փոփ. 10.09.04 թիվ 215-Ն
հրաման)

350 դրամ

բ) Հայաստանի Հանրապետ�թյան
քաղաքացիներին տնամերձ, այգեգործական
(ամառանոցային) և բնակելի տան
շինարար�թյան և դրա սպասարկման համար
հատկացված և որպես սեփական�թյ�ն
նրանց անցած հողերի և ամրակայված գ�յքի
պետական գրանց�մ կատարել�
(բացառ�թյամբ սահմանամերձ, լեռնային և
ծայրամասային բնակավայրերի)

բազային
տ�րքի
հնգապատիկի
չափով

ա) անշարժ գ�յքի պետական գրանց�մ
կատարել� (բացառ�թյամբ
սեփականշնորհվող պետական, հանրային և
համայնքային բնակարանային ֆոնդի
բնակարանների)

բազային
տ�րքի չափով 

գ) Հայաստանի Հանրապետ�թյան
քաղաքացիներին Հայաստանի
Հանրապետ�թյան կառավար�թյան
սահմանած ցանկ�մ ընդգրկված
սահմանամերձ, լեռնային և ծայրամասային

բազային տ�ր-
քի 30 տոկոսի
չափով
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դ) հասարակական և արտադրական
նշանակ�թյան անշարժ գ�յքի օտարման
(վաճառք, փոխանակ�թյ�ն,
նվիրատվ�թյ�ն) պայմանագրերի պետական
գրանց�մ կատարել� համար`

բնակավայրեր�մ տնամերձ, այգեգործական
(ամառանոցային) և բնակելի տան
շինարար�թյան և դրա սպասարկման համար
հատկացված և որպես սեփական�թյ�ն
նրանց անցած հողերի և ամրակայված գ�յքի
պետական գրանց�մ կատարել�

բազային տ�ր-
քի 30 տոկոսի
չափով

դա) “փոքր” օբյեկտների, բացառ�թյամբ “դբ”
կետով նշված անշարժ գ�յքի (համաձայն
“Պետական գ�յքի
մասնավորեցման(սեփականաշնորհման)
մասին” Հայաստանի Հանրապետ�թյան
օրենքի 2 հոդվածի)

բազային տ�ր-
քի քսանապա-
տիկի չափով

դբ) գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան
անշարժ գ�յքի և մինչև 30 քառակ�սի մետր
կրպակների, տաղավարների,
ավտոտնակների և այլ անշարժ գ�յքի

բազային տ�ր-
քի տասնապա-
տիկի չափով

ե) անհատական բնակելի տների,
այգետնակների պետական գրանց�մ
կատարել�

բազային
տ�րքի չափով

դգ) հասարակական և արտադրական
նշանակ�թյան այլ անշարժ գ�յքի

բազային տ�ր-
քի քառասնա-
պատիկի
չափով

զ) անշարժ գ�յքի առանձին միավորների
(ավտոտնակ, հացատ�ն, գոմ և այլն
կառ�յցներ) պետական գրանց�մ կատարել�

բազային
տ�րքի չափով
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ը) գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան
սեփականաշնորհված հողամասերի
յ�րաքանչյ�ր միավորի օտարման
(ձեռքբերման) պայմանագրի պետական
գրանց�մ կատարել� համար

բազային
տ�րքի չափով

է) բնակելի նշանակ�թյան անշարժ գ�յքի`
հողի (բացառ�թյամբ` գյ�ղատնտեսական
նշանակ�թյան սեփականաշնորհված
հողերի) և ամրակայված գ�յքի օտարման
(ձեռքբերման) պայմանագրի պետական
գրանց�մ կատարել�

բազային տ�ր-
քի քսանա-
պատիկի
չափով

ը1) Հայաստանի Հանրապետ�թյան
քաղաքացիներին Հայաստանի
Հանրապետ�թյան կառավար�թյան
սահմանած ցանկ�մ ընդգրկված
սահմանամերձ, լեռնային, ծայրամասային
բնակավայրեր�մ գյ�ղատնտեսական
նշանակ�թյան սեփականաշնորհված
հողամասերի յ�րաքանչյ�ր միավորի
(բացառ�թյամբ տնամերձ հողամասերի)
օտարման (ձեռքբերման) պայմանագրի
պետական գրանց�մ կատարել� համար

բազային
տ�րքի 30
տոկոսի
չափով

թ) կտակի կամ ժառանգման միջոցով ձեռք
բերված անշարժ գ�յքի պետական գրանց�մ
կատարել�

բազային
տ�րքի չափով

ժ) պետական և համայնքային սեփական�-
թյ�ն համարվող գյ�ղատնտեսական
նշանակ�թյան հողերի վարձակալ�թյան և
ենթավարձակալ�թյան պայմանագրի
գրանց�մ կատարել�

բազային
տ�րքի չափով
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ժա) պետական և համայնքային
սեփական�թյ�ն համարվող հողերի
օտարման, վարձակալ�թյան և
ենթավարձակալ�թյան պայմանագրի
պետական գրանց�մ կատարել�

բազային
տ�րքի չափով

ժբ) շենքերի և շին�թյ�նների
վարձակալ�թյան և ենթավարձակալ�թյան
պայմանագրի պետական գրանց�մ
կատարել�

բազային
տ�րքի չափով

ժգ) Հայաստանի Հանրապետ�թյան
քաղաքացիներին` սեփական�թյ�ն
համարվող անշարժ գ�յքի վարձակալ�թյան
պայմանագրի պետական գրանց�մ
կատարել�

բազային
տ�րքի չափով

ժգ1) Հայաստանի Հանրապետ�թյան
քաղաքացիներին` գյ�ղատնտեսական
նշանակ�թյան սեփանաշնորհված
հողամասերի յ�րաքանչյ�ր միավորի
վարձակալ�թյան պայմանագրի պետական
գրանց�մ կատարել� համար

բազային
տ�րքի չափով

ժե) անշարժ գ�յքի (բացառ�թյամբ
գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան
սեփականաշնորհված հողերի) և բնակելի
նշանակ�թյան անշարժ գ�յքի գրավի
(հիփոթեքի) պայմանագրերի գրանց�մ
կատարել� և նշված գ�յքի հիփոթեքի
առարկայի օտարման վրա սահմանափակ�մ
(արգելակ�մ) կիրառել� համար

բազային
տ�րքի չափով

ժդ) անշարժ գ�յքի օգտագործման իրավ�նքի
պայմանագրերի պետական գրանց�մ
կատարել�

բազային
տ�րքի չափով
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ժե1) գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան
սեփականաշնորհված հողամասերի
յ�րաքանչյ�ր միավորի, ինչպես նաև
բնակելի նշանակ�թյան անշարժ գ�յքի
գրավի (հիփոթեքի) պայմանագրի պետական
գրանց�մ կատարել� և նշված հողամասերի
գրավի (հիփոթեքի) առարկայի օտարման վրա
սահմանափակ�մ (արգելակ�մ) կիրառել�
համար

բազային 
տ�րքի չափով

ժե2) շարժական գ�յքի (բացառ�թյամբ
գյ�ղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների)
գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով
վարձակալ�թյան իրավ�նքի գրանց�մ
կատարել� համար

բազային տ�ր-
քի կրկնա-
պատիկի
չափով

ժզ) անշարժ գ�յքի փոխանակման պայմանա-
գրերի պետական գրանց�մ կատարել�

բազային
տ�րքի չափով

ժե3) գյ�ղատնտեսական ինքնագնաց
մեքենաների գրավի կամ լիզինգի
պայմանագրով վարձակալ�թյան իրավ�նքի
գրանց�մ կատարել� համար

բազային
տ�րքի չափով

ժէ) հողը մշտական օգտագործման հանձնել�
որոշ�մների պետական գրանց�մ
կատարել� բազային տ�րքի չափով

բազային
տ�րքի չափով

ժը) հողամասերի սահմանները փոփոխել�,
միավորել� և բաժանել� մասին
պայմանագրերի պետական գրանց�մ
կատարել� համար

բազային
տ�րքի չափով

ժթ) անշարժ գ�յքի նկատմամբ իրավ�նքի
սահմանափակման, այդ թվ�մ` սերվիտ�տի
պայմանագրի պետական գրանց�մ
կատարել� համար

բազային
տ�րքի չափով



Ծանոթ�թյ�ն` բազային տ�րքը 1000 դրամ է
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ի) անշարժ գ�յքի արտոնված օգտագործման
իրավ�նքի արտոնագրի պետական գրանց�մ
կատարել� համար

բազային
տ�րքի չափով

իբ) անշարժ գ�յքի սեփական�թյան
իրավ�նքի առանձին իրավազոր�թյ�նների
պետական գրանց�մ կատարել� համար

բազային
տ�րքի չափով

իա) անշարժ գ�յքի նկատմամբ ժամկետային,
հայեցողական, անժամկետ, ցմահ
իրավազոր�թյան պետական գրանց�մ
կատարել� համար

բազային
տ�րքի
հնգապատիկի
չափով

իբ1) անշարժ գ�յքի նկատմամբ այլ
իրավ�նքների պետական գրանցման համար

բազային
տ�րքի չափով

իգ) անշարժ գ�յքի նկատմամբ
սեփական�թյան իրավ�նքի դադարման
մասին որոշ�մների, վճիռների և
դատավճիռների պետական գրանց�մ
կատարել� համար

բազային
տ�րքի
հնգապատիկի
չափով

իդ) հողի մշտական օգտագործման և հողի �
շենքերի, շին�թյ�նների  վարձակալ�թյան
իրավ�նքի դադարման մասին որոշ�մների,
վճիռների և դատավճիռների պետական
գրանց�մ կատարել� համար

բազային
տ�րքի
հնգապատիկի
չափով

իե) անշարժ գ�յքից կամ նրա մի մասին
սեփականատիրոջ, օգտագործողի
հրաժարվել� մասին որոշ�մների պետական
գրանց�մ կատարել� համար

բազային
տ�րքի
հնգապատիկի
չափով



Անշարժ գ�յքի և դրա նկատմամբ գրանցված իրավ�նքների և
սահմանափակ�մների վերաբերյալ տեղակատվ�թյան

տրամադր�մ
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1

2

3

4

5

6

7

Անշարժ գ�յքի եւ դրա նկատմամբ գրանցված
իրավ�նքների եւ սահմանափակ�մների
վերաբերյալ միասնական տեղեկատվ�թյան
տրամադր�մ` բացառ�թյամբ
գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողերի

Գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողերի
յ�րաքանչյ�ր միավորի նկատմամբ
գրանցված իրավ�նքների եւ
սահմանափակ�մների վերաբերյալ
միասնական տեղեկատվ�թյան տրամադր�մ :
Գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողերի
յ�րաքանչյ�ր միավորի նկատմամբ
գրանցված առանձին իրավ�նքների եւ
սահմանապակ�մների վերաբերյալ
տեղեկատվ�թյան տրամադր�մ:

Սերվիտ�տի վերաբերյալ տրվող տեղեկանք

Գրավի հիփոթեքի առկայ�թյան վերաբերյալ
տրվող տեղեկանք

Անշարժ գ�յքի չափերի վերաբերյալ տրվող
տեղեկանք

Կադաստրային արժեքի վերաբերյալ տրվող
տեղեկանք

Ընդհան�ր սեփական�թյան դեպք�մ,
սեփականատերերի թվի, բաժնեմասերի

7000 դրամ

500 դրամ

200 դրամ

500 դրամ

500 դրամ

500 դրամ

500 դրամ

500 դրամ
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8

8.1

9

10

Անավարտ (կիսակառ�յց) շին�թյ�նների եւ 
մելիորատիվ նախապատրաստվող հողերի,
համապատասխանաբար, ըստ
ավարտված�թյան չափանիշների վերաբերյալ
տրվող տեղեկանք

Շարժական գ�յքի գրանցված իրավ�նքների
վերաբերյալ տեղեկատվ�թյան տրամադրման 

Անշարժ գ�յքի կադաստր վարող մարմինների
կողմից տրվող փաստաթղթերի
քսերոպատճենի յ�րաքանչյ�ր էջի համար

Կադաստրային քարտեզներ�մ
արտահայտված տեղեկատվ�թյան
տրամադր�մ Բազային շերտեր�մ (1)
արտահայտված տեղեկատվ�թյ�ն /1 հա/. 
ա/ Երևան քաղաք,

բ/ Քաղաքային համայնքների /Երևան քաղաքի
տարածքից բացի/ կառ�ցապատված
հատվածներ,

գ/ Գյ�ղական համայնքների
կառ�ցապատված հատվածներ,

դ/ Քաղաքային /Երևան քաղաքի տարածքից
բացի/ և գյ�ղական համայնքների
չկառ�ցապատված հատվածներ և այլ
տարածքներ

500 դրամ

500 դրամ

50 դրամ

6000 դրամ

3000 դրամ

1500 դրամ 

500 դրամ
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11

12

13

14

15

Թեմատիկ շերտեր�մ արտահայտված
տեղեկատվ�թյ�ն (1 շերտ)
ա) յ�րաքանչյ�ր համայնք 

Կադաստրային քարտեզների պատճենների
ստաց�մ (տպագր�թյ�ն): Յ�րաքանչյ�ր
օրինակի արժեքը, գ�նավոր
ա) A01 (1.2 x 0.9 մ) ֆորմատ
բ) A1 ֆորմատ
գ) A2 ֆորմատ
դ) A3 ֆորմատ
ե) A4 ֆորմատ:

Կադաստրային քարտեզների
պատճենավոր�մ էլեկտրոնային կրիչների
վրա Յ�րաքնչյ�ր պատճենը`
ա) ճկ�ն սկավառակի վրա,
բ) կոմպակտ սկավառակի վրա 

Կադաստրային քարտեզների
քսերոպատճենների յ�րաքանչյ�ր թերթի
համար
ա) A01 (1.2 x 0.9 մ) ֆորմատ
բ) A1 ֆորմատ
գ) A2 ֆորմատ
դ) A3 ֆորմատ
ե) A4 ֆորմատ:

1:10000-10:1000 մասշտաբների տեղագրական
քարտեզների յ�րաքանչյ�ր
անվանակարգային (նոմենկլատ�րային)
թերթը (գ�նավոր)

500 դրամ

500 դրամ
2500 դրամ
1250 դրամ
625 դրամ
300 դրամ

500 դրամ
1000 դրամ

600 դրամ
300 դրամ
150 դրամ
75 դրամ
30 դրամ

6000 դրամ
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16

17

18

19

20

21

22

1:500-1:10000 մասշտաբների տեղագրական
հատակագծերի յ�րաքանչյ�ր
անվանակարգային (նոմենկլատ�րային)
թերթը (սև-սպիտակ)

1:10000-1:1000000 մասշտաբների
տեղագրական քարտեզների և 1:500-1:10000
մասշտաբների տեղագրական հատակագծերի
անվանակարգային (նոմենկլատ�րային)
թերթի յ�րաքանչյ�ր քսերոպատճենի համար

Յ�րաքնչյ�ր գեոդեզիական կետի
կոորդինատը (աբսցիս, օրդինատ,
բարձր�թյ�ն)

Անշարժ գ�յքի միավորի (հողամաս, շենք,
շին�թյ�ն) յ�րաքնչյ�ր շրջադարձային կետի
կամ անկյան կոորդինատը (աբսցիս, օրդինատ)

1:500-1:1000000 մասշտաբի տեղագրական
հատակագծերի և քարտեզների յ�րաքանչյ�ր
անվանակարգային (նոմենկլատ�րային)
թերթը
ա) ռաստերային ֆորմատով
բ) վեկտորային ֆորմատով

Օդալ�սանկար ցանկացած մասշտաբի /18 x
18 կամ 23 x 23 սմ/, ռաստերային ֆորմատով

Տիեզերական նկար 1մ և ավելի պակաս
թ�յլատրելի�թյ�ն �նեցող, ռաստերային
ֆորմատով, 1կմ2

2000 դրամ

1000 դրամ

1000 դրամ

100 դրամ

4000 դրամ
80000 դրամ

1500 դրամ

12000 դրամ



Անշարժ գ�յքի և դրա նկատմամբ գրանցված իրավ�նքների և
սահմանափակ�մների վերաբերյալ տեղեկատվ�թյան տրամա-
դր�մ բաժնի 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
կետերով նախատեսված, ինչպես նաև բնակելի նշանակ�թյան
անշարժ գ�յքի (անհատական բնակելի տ�ն, բնակարան,
այգետնակ, ավտոտնակ, տնամերձ, բնակելի տան կառ�ցման և
սպասարկման համար հատկացված հողամասեր և այլն),
գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան և պահ�ստային հողերի,
մինչև 200 քմ հասարակական, արտադրական նշանակ�թյան
անշարժ գ�յքի (“Փոքր” օբյեկտ), չկառ�ցապատված
հողամասերի և դրանց նկատմամբ գրանցված իրավ�նքների և
սահմանափակ�մների վերաբերյալ միասնական
տեղեկատվ�թյան տրամադր�մն իրականացվ�մ է դիմ�մը  
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23 Տիեզերական նկար 1մ և ավելի
թ�յլատրելի�թյ�ն �նեցող, ռաստերային
ֆորմատով, 1կմ2
(ցանկը փոփ 13.05.05 թիվ 131 Ն հրաման)

3000 դրամ

1.

2.

3.

Կադաստրային քարտեզներ�մ բազային է
հանդիսան�մ անշարժ գ�յքը պատկերող շերտը, որը
բաղկացած է երկ� ենթաշերտերից (հողամասեր,
շենքեր, շին�թյ�ններ):
Կադաստրային քարտեզներ�մ թեմատիկ են
հանդիսան�մ անշարժ գ�յքի որակական
բն�թագր�թյ�նները պատկերող շերտերը:
Թեմատիկ շերտերն են` հողերի նպատակային
նշանակ�թյան, շենքերի և շին�թյ�նների
նպատակային նշանակ�թյան, անշարժ գ�յքի
սեփական�թյան ս�բյեկտների, կոմ�նիկացիաների
և այլն: Յ�րաքնչյ�ր թեմատիկ շերտ բաղկացած է
երկ� և ավելի ենթաշերտերից:
Մեկ գ�յնով տպագր�թյան դեպք�մ 12 ա/-ե/
կետեր�մ բերված վճարների համար կիրառվ�մ է 0.4
գործակից:



ներկայացնել� օրվանը հաջորդող աշխատանքային օրը:
200 քմ-ից ավելի հասարակական արտադրական

նշանակ�թյան անշարժ գ�յքի և դրանց նկատմամբ գրանցված
իրավ�նքների և սահմանափակ�մների վերաբերյալ
միասնական տեղեկատվ�թյան տրամադր�մն իրականացվ�մ
է պատվիրատ�ի կողմից դիմ�մը ներկայացնել� օրվանը
հաջորդող 2-րդ աշխատանքային օրը: Պատվիրատ�ի
պահանջով այն կարող է իրականացվել նաև դիմ�մը
ներկայացնել� օրվանը հաջորդող աշխատանքային օրը`
կիրառելով 2 գործակից /2 x 7000 դրամ/:

Անշարժ գ�յքի կադաստր վարող մարմինների կողմից
տրվող փաստաթղթերի քսերոպատճենների տրամադր�մն
իրականացվ�մ է պատվիրատ�ի կողմից դիմ�մի
ներկայացման ն�յն օրը:

Անշարժ գ�յքի վերաբերյալ մասնագիտական եզրակաց�թյ�ն
և հատակագծի տրամադր�մ:

Անշարժ գ�յքի վերաբերյալ միավորման, բաժանման և այլ
բն�յթի մասնագիտական եզրակաց�թյ�նը և հատակագիծը
տրամադրվ�մ է դիմ�մը ներկայացնել� օրվանը հաջորդող
աշխատանքային օրը, որի համար գանձվ�մ է 5000 դրամ:
/3-րդ կետը փոփ. 06.09.02 թիվ 783-Ն հրաման/

Իրավ�նքների ծագման, փոփոխման, փոխանցման և
դադարման պետական գրանցման համար գանձվող վճարներ

Անշարժ գ�յքի` հողամասի /բացառ�թյամբ գյ�ղատնտե-
սական նշանակ�թյան, հատ�կ պահպանվող տարածքների
հողերի, անտառային հողերի, ինչպես նաև համայնքների
վարչական սահմաններ�մ և դրանցից դ�րս գտնվող պետական
պահ�ստային ֆոնդի հողամասերի/ և դրանց վրա ամրակայված
շենքերի և շին�թյ�նների նկատմամբ իրավ�նքների պետական
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գրանցման համար`
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ա/

բ/

գ/
դ/
ե/
զ/
է/
ը/

օտար�մ/առք�վաճառք, նվիրատվ�թյ�ն, փոխանա-
կ�մ, օտարման այլ  գործարքներ/, 
կտակ կամ ըստ օրենքի ժառանգ�թյ�ն, առանձին 
իրավ�նքների գրանց�մ,
վարձակալ�թյ�ն,
անհատ�յց օգտագործ�մ,
գրավ, հիփոթեք
ֆինանսական վարձակալ�թյ�ն /լիզինգ/,
սերվիտ�տներ,
այլ գ�յքային իրավ�նքներ:

10.000 դրամ
1.1   Անշարժ գ�յքի` հողամասի /բացառ�թյամբ

գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան սեփականա-
շնորհված հողամասերի, ինչպես նաև համայնքների
վարչական սահմաններ�մ և դրանցից դ�րս գտնվող
պետական պահ�ստային ֆոնդի հողամասերի/ և
դրանց վրա ամրակայված շենքերի և շին�թյ�նների
համար սեփականատերերին և օգտագործողներին
մինչև իրավ�նքների պետական գրանցման համա-
կարգի ներդր�մը /1998 թվականի մարտի 1-ը/ տրա-
մադրված իրավ�նքը հաստատող փաստաթղթերի
փոխարինման` իրավ�նքների պետական գրանցման
համար 

3000 դրամ:
1  Գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողամասերի

նկատմամբ իրավ�նքների պետական գրանցման
համար`
ա/

բ/

գ/
դ/

օտար�մ/առք�վաճառք,նվիրատվ�թյ�ն,
փոխանակ�մ , օտարման այլ գործարքներ/,
կտակ կամ ըստ օրենքի ժառանգ�թյ�ն,
առանձին իրավ�նքների գրանց�մ, 
վարձակալ�թյ�ն, 
անհատ�յց օգտագործ�մ,
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ե/
զ/
է/
ը/ 

գրավ, հիփոթեք,
ֆինանսական վարձակալ�թյ�ն /լիզինգ/,
սերվիտ�տներ,
այլ գ�յքային իրավ�նքներ:

500 դրամ
2.

3.

4.

5.  

Անշարժ գ�յքի` հողամասի /բացառ�թյամբ
գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողամասերի/ և
դրանց վրա ամրակայված շենքերի և շին�թյ�նների
նկատմամբ իրավ�նքների, սահմանափակ�մների
պետական գրանցման համար:

1000 դրամ
Գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողամասերի
նկատմամբ իրավ�նքների, սահմանափակ�մների
պետական գրանցման համար: 

500 դրամ
Անշարժ գ�յքի նկատմամբ իրավ�նքների պետական
գրանցման վկայականների կամ նախկին�մ
գ�յքագրման մարմինների կողմից տրված
սեփական�թյան իրավ�նքը հաստատող
փաստաթղթերի կրկնօրինակը տալ� համար`

Համայնքների վարչական սահմաններ�մ և
սահմաններից դ�րս մարզերի վարչական
սահմաններ�մ գտնվող պետական սեփական�թյ�ն
հանդիսացող գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան

ա/

բ/

գ/
դ/
ե/
զ/
է/ 

եփական�թյան, /օգտագործման/ իրավ�նք
գրանցման վկայական
վարձակալ�թյան իրավ�նքի գրանցման
վկայական,
գրավի, հիփոթեքի գրանցման վկայական,
գ�յքային թերթ,
սեփական�թյան վկայագիր,
սեփական�թյան վկայական,
տեխնիկական անձնագիր:

5000 դրամ
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6.

7.

հատ�կ պահպանվող տարածքների, հողերի,
անտառային հողերի և պահ�ստային ֆոնդի
հողամասերի` /պետական ֆենդի ամառային
արոտներ/ անկախ մարզերից, վարձակալ�թյան
պայմանագրերից ծագող իրավ�նքները` հիմք
ընդ�նելով մարզպետների կողմից հաստատված
տվյալ հողամասի հատակագիծը, իրավ�նքների
պետական գրանցման համար: 

2000 դրամ
“Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական,
հանրային և համայնքային բնակարանային ֆոնդի
սեփականաշնորհման մասին” և “Պետական
բնակարանային ֆոնդի բնակարանների անհատ�յց
մասնավորեցման մասին” Հայաստանի
Հանրապետ�թյան օրենքներով սահմանված
պետական սեփական�թյ�ն համարվող
բնակարանային ֆոնդի բնակարանների անհատ�յց
մասնավորեց�մից ծագող սեփական�թյան
իրավ�նքի պետական, տվյալ բնակարանի
չափագրման, կամերալ և գնահատ�թյան
աշխատանքների համար: 

1000 դրամ
Միջազգային կազմակերպ�թյ�նների վարկերի և
դրամաշնորհների, պետական բյ�ջեի միջոցների
հաշվին /այդ թվ�մ նաև Շիրակի և Լոռ� մարզեր�մ/
կառ�ցված և քաղաքացիներին փոխանցված
բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների,
անհատական բնակելի տների նկատմամբ իրավ�նք-
ների պետական գրանցման, Շիրակի և Լոռ� մարզերի
համայնքներին հանձնված նախկին պետական
բնակարանային ֆոնդի նկատմամբ համայնքի անվամբ
իրավ�նքների պետական գրանցման, ինչպես նաև
միջազգային կազմակերպ�թյ�նների վարկերի 



Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան կողմից
սահմանված ցանկ�մ ընդգծված սահմանամերձ և բարձր
լեռնային բնակավայրեր�մ գտնվող անշարժ գ�յքի նկատմամբ
“Պետական գրանցման և տեղեկատվ�թյան տրամադրման
վճարների ցանկ�մ” սահմանված վճարները գանձվ�մ են դրանց
50%-ի չափով:

Պետական գրանցման աշխատանքները իրականացվ�մ
են 7-րդ աշխատանքային օրը:

Պատվիրատ�ի պահանջով անշարժ գ�յքի նկատմամբ
պետական գրանց�մը կարող է իրականացվել նաև դիմ�մը
ներկայացնել� օրվանը հաջորդող 4-րդ աշխատանքային օրը, 2-
րդ աշխատանքային օրը /բացառ�թյամբ բնակելի նշանակ�-
թյան անշարժ գ�յքի /անհատական բնակելի տ�ն, բնակարան,
այգետնակ, ավտոտնակ, տնամերձ, բնակելի տան կառ�ցման և
սպասարկման համար հատկացված հողամասեր և այլն/,
գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան և պահ�ստային հողերի,
մինչև 200 քմ հասարակական,արտադրական նշանակ�թյան
անշարժ գ�յքի /”Փոքր” օբյեկտ, չկառ�ցապատված հողամասե-
րի/, գրանցման նպատակով իրականացված չափագրական կամ
տեղազնն�թյան, կամերալ աշխատանքների համար սահման-
ված վճարների նկատմամբ կիրառելով համապատասխանաբար
2 և 3 գործակիցներ:
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8.1

և դրամաշնորհների, պետական բյ�ջեի միջոցների
հաշվին Շիրակի և Լոռ� մարզեր�մ կառ�ցված
բնակելի ֆոնդի նկատմամբ համայնքի սափական�-
թյան իրավ�նքի օտարման /նվիրատվ�թյ�ն, առք-
�վաճառք/, պայմանագրի կնքման արդյ�նք�մ
քաղաքացիների սեփական�թյան իրավ�նքի
պետական գրանցման համար`

1000 դրամ
Շարժական գ�յքի գրավի կամ լիզինգի պսյմանագրով
վարձակալ�թյան իրավ�նքի գրանց�մ կատարել�
համար`

1000 դրամ:



Բնակելի նշանակ�թյան անշարժ գ�յքի /անհատական բնակելի
տ�ն, բնակարան, այգետնակ, ավտոտնակ, տնամերձ, բնակելի 
տան կառ�ցման և սպասարկման համար հատկացված
հողամասեր և այլն/, գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան և
պահ�ստային հողերի, մինչև 200 քմ հասարակական,
արտադրական նշանակ�թյան անշարժ գ�յքի /”Փոքր” օբյեկտ,
չկառ�ցապատված հողամասերի նկատմամբ իրավ�նքների
պետական գրանց�մը իրականացվ�մ է դիմ�մը ներկայացնե-
լ� օրվանը հաջորդող 2-րդ աշխատանքային օրը` առանց
արագացման գործակիցների կիրառման:

Կադաստրային քարտեզագր�մն ավարտված
համայնքներ�մ իրավ�նքների առաջին պետական գրանցման
աշխատանքները իրականացվ�մ են պետական բյ�ջեի
միջոցների հաշվին առաջին պետական գրանցման
հավաստագրի հանձման օրվանից սկսած վեց ամսվա
ընթացք�մ, որից հետո այն իրականացվ�մ է վճարովի`
սեփականատիրոջ, օգտագործողի միջոցների հաշվին:

Ինչպես քանդել 

Շին�թյան քանդման համար անհրաժեշտ է քանդման
թ�յլտվ�թյ�ն, որը տալիս է համայնքի ղեկավարը,իսկ
համայնքի սահմաններից դ�րս`մարզպետը: Այն ստանալ�
համար կառ�ցապատողը /սեփականատերը/ համայնքապետին
/ մարզպետին / ներկայացն�մ է դիմ�մ ( ձևN 2): Քանդման
թ�յլտվ�թյ�նը փաստաթ�ղթ է, որը հաստատ�մ է
սեփականատիրոջ կամ սահմանված կարգով լիազորված անձի
շենքերն � շին�թյ�նները քանդել� իրավ�նքը: Համայնքի
ղեկավարը քանդման թ�յլտվ�թյ�նը տալ�ց հետո երեք օրվա
ընթացք�մ թ�յլտվ�թյան պատճեները ներկայացն�մ է ՀՀ
քաղաքաշին�թյան նախարար�թյան պետական տեսչ�թյանը
և հարկային ծառայ�թյան համապատասխան տեսչ�թյանն �
մարզպետին:
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Հայաստանի Հանրապետ�թյան մարզպետ համայնքի
ղեկավար
______________________________________________________ ին

(իրավաս� մարմինը, ղեկավարի ան�նը, ազգան�նը)

Կառ�ցապատող
_________________________________________________________

(իրավաբանական անձի անվան�մը, ֆիզիկական անձի ան�նը, ազգան�նը, հասցեն,
հեռախոսահամարը)

ԴԻՄCՄ

Խնդր�մ եմ տալ շինարար�թյան թ�յլտվ�թյ�ն
_________________________________________________________

(նոր կառ�ց�մ, վերակառ�ց�մ, կապիտալ նորոգ�մ և այլն, օբյեկտի անվան�մը, հակիրճ

բնորոշ�մը, հզոր�թյ�նը )

աշխատանքների կատարման համար
_________________________________________________________

(մարզը, համայնքը, փողոցը, շենքը, հողամասի գտնվել� վայրը, ծածկագիրը)

հողամասի վրա:

Հայտն�մ եմ`

1. Օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերը` 
ա) մշակվել են 

_________________________________________________________
(նախագծային աշխատանքների կապալառ�ի անվան�մը, օրենքով սահմանված դեպքեր�մ`

լիցենզիայի N-ը)
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կողմից.

բ ) սահամնված կարգով համաձայնեցվել են իրավաս�
մարմնի և օրենքով սահմանված այլ շահագրգիռ մարմինների
հետ.
_________________________________________________________

(նշել մարմինների անվան�մները և համաձայնեցման ժամկետները)

գ ) ստացել են ______ ________________ 200 թ. N
փորձաքնն�թյան դրական եզրակաց�թյ�նը (կամ ՀՀ
օրենսդր�թյամբ սահմանված դեպքեր�մ` նախագծային
աշխատանքների կապալառ�ի գրավոր երաշխավորագիրը)
_________________________________________________________

(նշել փորձաքնն�թյան մարմնի (մարմինների) անվան�մը, լիցենզիայի N-ը կամ
երաշխավորագիր ներկայացնող կապալառ�ի անվան�մը)

կողմից:

2. Օբյեկտի հիմնական ց�ցանիշներն են` 
_________________________________________________________

3. Պարտավորվ�մ եմ շինարարական աշխատանքներն
իրականացնել նախագծային փաստաթղթերով նշված
______________________________________________ընթացք�մ,

/նշել շինարար�թյան տևող�թյ�նը/

գործող կարգին համապատասխան և ս�յն դիմ�մով
նշված տեղեկ�թյ�նների հետ կապված բոլոր
փոփոխ�թյ�նների մասին հայտնել համայնքապետին
/քաղաքապետին/ և ՀՀ քաղաքաշին�թյան նախարար�թյ�ն
քաղաքաշինական պետական տեսչ�թյանը /նշել ս�յն կարգի
28-րդ կետով սահմանված մարմինները/

Կառ�ցապատող _________________________________________
/պաշտոնը, ստորագր�թյ�նը, ան�նը, ազգան�նը/

Կ.Տ.
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Հայաստանի Հանրապետ�թյան մարզպետ համայնքի
ղեկավար
______________________________________________________ ին

(իրավաս� մարմինը, ղեկավարի ան�նը, ազգան�նը)

Սեփականատեր(օգտագործող)
_________________________________________________________

(իրավաբանական անձի անվան�մը, ֆիզիկական անձի ան�նը, ազգան�նը,
գտնվել�(բնակվել�) վայրը, հեռախոսահամարը)

ԴԻՄCՄ

Խնդր�մ եմ տալ 
_________________________________________________________

(շենքերը, շին�թյ�նները)

քանդման թ�յլտվ�թյ�ն
_________________________________________________________

(մարզը, համայնքը, փողոցը, շենքը, հողամասի գտնվել� վայրը, ծածկագիրը)

հողամասի վրա
_________________________________________________________

(նշվ�մ է քանդման նպատակը)

նպատակով: 
Հայտն�մ եմ`

1.Անշարժ գ�յքը փոփոխ�թյան ենթարկել�
իրավազոր�թյ�նը գրանցված է ՀՀ կառավար�թյանն առընթեր
անշարժ գ�յքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային
մարմնի կողմից` N-------------------------------200  թ վկայականով:
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2. Քանդվող օբյեկտների հիմնական ց�ցանիշներն են`
_________________________________________________________

(ընդհան�ր, բնակելի, օգտակար մակերեսը, հարկայն�թյ�նը, շինանյ�թերը և այլն)

3. Նախագծային փաստաթղթերը`
ա) մշակվել են 

_________________________________________________________
(նախագծային աշխատանքների կապալառ�ի անվան�մը, օրենքով սահմանված դեպքեր�մ`

լիցենզիայի N-ը)

կողմից.

բ) սահամնված կարգով համաձայնեցվել են
իրավաս� մարմնի, օրենքով սահմանված այլ շահագրգիռ
մարմինների հետ
_________________________________________________________

(նշել մարմինների անվան�մները և համաձայնեցման ժամկետները)

ստացել են ՀՀ օրենսդր�թյամբ սահմանված փորձաքնն�թյան
դրական եզրակաց�թյ�նները
_________________________________________________ կողմից:

(նշել փորձաքնն�թյան մարմնի (մարմինների) կամ երաշխավորագիր ներկայացնող
կապալառ�ի անվան�մը)

4. Պարտավորվ�մ եմ քանդման աշխատանքներն
իրականացնել նախագծային փաստաթղթեր�մ նշված 
_____________________________________________ ընթացք�մ,

(նշել քանդման աշխատանքների տևող�թյ�նը)

գործող կարգին համապատասխան և ս�յն դիմ�մ�մ նշված
տեղեկ�թյ�նների հետ կապված բոլոր փոփոխ�թյ�նների
մասին հայտնել 
_________________________________________________________

(նշել ս�յն կարգի 28-րդ կետով սահմանված մարմինները)
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Սեփականատեր(օգտագործող)
_________________________________________________________

(պաշտոնը, ստորագր�թյ�նը, ան�նը, ազգան�նը)

Կ. Տ.
(իրավաբանական անձի համար)

__________________ 200 թ.                             -------------------
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ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏCՅCՆ

ՇԻՆԱՐԱՐCԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏ
ԹԻՎ ______

Ձև 3

Կառ�ցապատող
_________________________________________________________

(իրավաբանական անձի անվան�մը, ֆիզիկական անձի ան�նը, ազգան�նը)

կողմից կառ�ցված
_________________________________________________________

(օբյեկտի անվան�մը)

որը գտնվ�մ է 
_________________________________________________________

(օբյեկտի հասցեն)

որի
ա) նախագծային փաստաթղթերը մշակվել են թիվ

________________________________________լիցենզիա �նեցող

__________________________________________________կողմից
(նախագծային կազմակերպ�թյան անվան�մը, անհատ ձեռներեցի ան�նը, ազգան�նը)

բ ) շինարար�թյ�նն սկսվել է
_________________________________________________________

(շինարար�թյան թ�յլտվ�թյ�ն տվող մարմնի անվան�մը )

__________________________________________________կողմից

տրված  ̔____՚ _______200  թ. թիվ _______ շինարար�թյան
թ�յլտվ�թյան համաձայն
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գ ) շինարար�թյ�նն իրականացվել է թիվ 
________________________________________լիցենզիա �նեցող
________________________________________________________ 

(շինարար�թյ�նն իրականացնողի անվան�մը)

կապալառ�ի կողմից

դ ) հեղինակային հսկող�թյ�նն իրականացվել է թիվ 
________________________________________լիցենզիա �նեցող 
__________________________________________________կողմից

(հեղինակային հսկող�թյ�նն իրականացնողի ան�նը, ազգան�նը)

ե ) տեխնիկական հսկող�թյ�նն իրականացվել է թիվ 
________________________________________լիցենզիա �նեցող 
__________________________________________________կողմից

(տեխնիկական հսկող�թյ�նն իրականացնողի ան�նը, ազգան�նը)

զ ) ներկայացված են ծածկված աշխատանքների 
____________________________________________________ակտ

(ակտերի թիվը)

է ) ներկայացված են փորձարկ�մների 
____________________________________________________ակտ

(ակտերի թիվը)

ը ) շինարար�թյան վարման ընդհան�ր մատյանը
(______________էջ)

թ ) օբյեկտի հիմնական ց�ցանիշներն են
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Օբյեկտի շինարար�թյ�նն իրականացվել է նախագծային
փաստաթղթերին համապատասխան և նորմատիվ
պահանջներին բավարարող որակով:

Հաստատ�մ եմ`

Հեղինակային հսկող�թյ�ն
____________________                ____________________

(ստորագր�թյ�նը) (ան�նը, ազգան�նը)

Տեխնիկական հսկող�թյ�ն
____________________                ____________________

(ստորագր�թյ�նը) (ան�նը, ազգան�նը)

_________________________________________________________
(օբյեկտի հասցեն և անվան�մը)

Կառ�ցված է նախագծային առաջադրանքին
համապատասխան և շինարար�թյ�նը համարվ�մ է
ավարտված:

Ս�յն ակտը կազմված է 4 օրինակից, որոնցից մեկական
օրինակ տրամադրվ�մ են`

ա)________________________________________________
(կառ�ցապատողի ան�նը կամ անվան�մը)

բ )________________________________________________
(գլխավոր կապալառ�ի անվան�մը)

գ )________________________________________________
(ավարտական ակտը ձևակերպող մարմնի անվան�մը)

դ )________________________________________________
(ՀՀ կառավար�թյանն առընթեր անշարժ գ�յքի պետական միասնական 

կադաստրի վարչ�թյան տարածքային մարմինը)
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____________________________________
(մարզպետ, քաղաքապետ, գյ�ղապետ)

____________________                ____________________
(ստորագր�թյ�նը) (ան�նը, ազգան�նը)

ՙ_____՚ ____________________ 200 թ.

քաղ. (գյ�ղ) _______________________
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Ձև 4

ՇԻՆԱՐԱՐCԹՅԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓԱՍՏԱԳՐՄԱՆ

N _____ ______ _____________ 200 թ.

Կառ�ցապատող ______________________  կողմից կառ�ցված,
(իրավաբանական անձի անվան�մը, 

ֆիզիկական անձի ան�նը, ազգան�նը)

որը գտնվ�մ է
_________________________________________________________

(օբյեկտի անվան�մը և տեղադր�թյ�նը)

համարվ�մ է ավարտված և պատրաստ է շահագործման, որի

ա) նախագծային փաստաթղթերը մշակվել են
_________________________________________________________

(նախագծային կազմակերպ�թյան անվան�մը, անհատ ձեռնարկատիրոջ ան�նը, ազգան�նը)

__________________________________________________կողմից.

բ) շինարար�թյ�նն սկսվել է
_________________________________________________________

(շինարար�թյան թ�յլտվ�թյ�ն տվող մարմնի անվան�մը)

__________________________________________________կողմից.

տրված _____ _______ 200 թ. N _____ շինարար�թյան թ�յլ-
տվ�թյան համաձայն. 

գ) շինարար�թյ�նն իրականացվել է
__________________________________________________կողմից

(գլխավոր կապալառ�ի անվան�մը)

_________________________________________________________
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դ) օբյեկտի հիմնական ց�ցանիշներն են
_________________________________________________________
_________________________________________________________

ե) հատ�կ պայմանները
_________________________________________________________
_________________________________________________________

ՀԻՄՔԵՐ`

ա) կառ�ցապատողի դիմ�մը _____ _________ 200 թ.
բ ) ընդ�նող հանձնաժողովի ակտը _____ _________ 200 թ.

կամ
երկկողմանի ակտը` քաղաքաշինական պետական տեսչ�թյան
տարածքային բաժնի,շահագրգիռ պետական մարմինների և
շահագործող կազմակերպ�թյ�նների դրական
եզրակաց�թյ�ններով.
գ ) կատարողական փաստաթղթերի ցանկը ____________ թերթ

Համայնքի ղեկավար ( ՀՀ մարզպետ, Երևանի քաղաքապետ)

____________________                ____________________
(ստորագր�թյ�նը) (ան�նը, ազգան�նը)

_____ __________ 200 թ.
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Ձև N 5

Հայաստանի Հանրապետ�թյան մարզպետ,
համայնքի ղեկավար
_________________________________________________________

(իրավաս� մարմինը, ղեկավարի ան�նը, ազգան�նը)

Կառ�ցապատող
_________________________________________________________

(իրավաբանական անձի անվան�մը, ֆիզիկական անձի ան�նը, ազգան�նը, հասցեն,
հեռախոսահամարը)

ՀԱՅՏ

Խնդր�մ եմ տալ ճարտարապետահատակագծային
առաջադրանք
_________________________________________________________
(կառ�ց�մ, վերակառ�ց�մ, կապիտալ նորոգ�մ, գործառական նշանակ�թյան փոփոխ�մ և

այլն, օբյեկտի անվան�մը, հակիրճ բնորոշ�մը, հզոր�թյ�նը )

նախագծման համար
_________________________________________________________

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվան�մները, շենքը համարը,

___________________________հասցե�մ գտնվող հողամաս�մ:
հողամասի ծածկագիրը)
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Ձև N 5

Հայաստանի Հանրապետ�թյան մարզպետ,
համայնքի ղեկավար
_________________________________________________________

(իրավաս� մարմինը, ղեկավարի ան�նը, ազգան�նը)

Կառ�ցապատող
_________________________________________________________

(իրավաբանական անձի անվան�մը, ֆիզիկական անձի ան�նը, ազգան�նը, հասցեն,
հեռախոսահամարը)

ՀԱՅՏ

Խնդր�մ եմ տալ ճարտարապետահատակագծային
առաջադրանք
_________________________________________________________
(կառ�ց�մ, վերակառ�ց�մ, կապիտալ նորոգ�մ, գործառական նշանակ�թյան փոփոխ�մ և

այլն, օբյեկտի անվան�մը, հակիրճ բնորոշ�մը, հզոր�թյ�նը )

նախագծման համար
_________________________________________________________

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվան�մները, շենքը համարը,

___________________________հասցե�մ գտնվող հողամաս�մ:
հողամասի ծածկագիրը)
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Նախատես�մ եմ
_________________________________________________________

(օբյեկտի նախատեսվող պարամետրերը և գործառական նշանակ�թյ�նը` այդ թվ�մ`
փոփոխվող)

Կից ներկայացն�մ եմ`

ա) կառ�ցապատվող հողամասի հատակագիծը`
նախագծվող օբյեկտի առաջարկվող տեղանշմամբ, իսկ
կառ�յցի գործառական նշանակ�թյան փոփոխ�թյան
դեպք�մ` նաև վերջինիս հատակագիծը (հատակագծերը).

բ ) անշարժ գ�յքի նկատմամբ սեփական�թյան կամ
օգտագործողի` անշարժ գ�յքը փոփոխել� � իրավ�նքը
հաստատող փաստաթղթի պատճենը:

Կառ�ցապատող ___________________ ____________________
(ստորագր�թյ�նը)                   (ան�նը, ազգան�նը)

______ _____________ 200 թ.

Կ. Տ
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ՀՈՂԱՄԱՍ

Վարձակալ�թյ�ն

Ինչ է վարձակալ�թյ�նը

Վարձակալ�թյ�նը գրավոր պայմանագրով, որոշակի
վճարի դիմաց վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և
(կամ) օգտագործմանը գ�յք հանձնելն է:

Վարձակալ�թյամբ կարող է հանձնվել ցանկացած գ�յք,
որն օգտագործման ընթացք�մ չի կորցն�մ իր բնական
հատկ�թյ�նները և չի սպառվ�մ: Վարձակալ�թյան պայմանա-
գր�մ պարտադիր պետք է նշվեն այնպիսի տվյալներ, որոնք թ�յլ
են տալիս որոշակիորեն և հստակ առանձնացնել այդ գ�յքը այլ
նմանատիպ գ�յքերից: Այս պայմանի բացակայ�թյ�նը
հավասարազոր է պայմանագրի չկնքմանը: Գ�յքը վարձակալ�-
թյամբ հանձնել� իրավ�նքը պատկան�մ է միայն տվյալ գ�յքի
սեփականատիրոջը: Պայմանագրի ժամկետները սահմանվ�մ
են կողմերի համաձայն�թյամբ, կոնկրետ ժամկետի նշման
բացակայ�թյան դեպք�մ պայմանագիրը համարվ�մ է անորոշ
ժամկետով կնքված: Անշարժ գ�յքի (հողամաս, շենք, շին�թյ�ն)
նկատմամբ կնքված վարձակալ�թյան պայմանագիրը պարտա-
դիր կարգով ենթակա է նոտարական վավերացման, որից հետո`
30 օրվա ընթացք�մ այդ իրավ�նքը պետք է գրանցվի անշարժ
գ�յքի կադաստրի տարածքային բաժանմ�նքներ�մ: 

Հողի վարձակալ�թյ�ն

Հողամասի վարձակալ�թյան իրավ�նքը հողի
սեփականատիրոջ և վարձակալի միջև վարձակալ�թյան
պայմանագրի պայմաններով, վճարի դիմաց հողամասի
ժամկետային օգտագործման իրավ�նքն է: Այս պայմանագրով
վարձակալին սեփականատերը կարող է տրամադրել նաև
հողամասի ենթավարձակալ�թյան և գրավ դնել�
իրավ�նքները: Պետական և համայնքների սեփական�թյ�ն
հանդիսացող հողերի վարձակալ�թյան ժամկետը չի կարող 99 
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տար�ց ավել լինել, իսկ գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան
հողերինը` մինչև 25 տարի: Նշված հողամասերի
վարձակալ�թյան իրավ�նքով տրվ�մ է մրց�յթով`
հրապարակային սակարկ�թյ�նների միջոցով (բացի
կառավար�թյան կողմից սահմանված դեպքերի):

Ինչպես են կազմակերպվ�մ մրց�յթները

Պետական և համայնքային սեփական�թյ�ն
հանդիսացող հողամասերը վարձակալ�թյան և (կամ)
կառ�ցապատման իրավ�նքով տրամադրել� համար
համայնքի ղեկավարը կամ մարզպետը ստեղծ�մ են մրց�թային
հանձնաժողովներ, որտեղ ընդգրկվ�մ են համայնքի
վարչակազմի համապատասխան մասնագետներ, ավագան�
անդամներ, իսկ մարզային հանձնաժողովներ�մ`
մարզպետարանի մասնագետները և կառավար�թյան
լիազորված պետական մարմինների տարածքային
ստորաբաժ�մների ներկայաց�ցիչները: Համայնքների
մրց�թային հանձնաժողովները գլխավոր�մ են համայնքի
ղեկավարները, իսկ մարզային հանձնաժողովները` մարզպետ-
ները կամ նրանց կողմից լիազորված` մարզպետարանի
աշխատակազմի պաշտոնատար անձը: Մրց�թային
հանձնաժողովները սահման�մ են մրց�յթի պայմանները:
Մրց�յթն անցկացնել�ց մեկ ամիս առաջ զանգվածային
լրատվ�թյան միջոցներով (ՙՀայաստանի Հանրապետ�թյ�ն՚
օրաթերթ�մ` պարտադիր է) հանձնաժողովը տեղեկ�թյ�ն է
հրապարակ�մ մրց�յթի առարկայի, ձևի, անցկացման տեղի,
ամսվա, օրվա, ժամի, մրց�յթի պայմանների � պահանջների,
անցկացման կարգի, մասնակց�թյան ձևակերպման, հաղթած
անձի որոշման և նախնական գնի մասին:Մրց�յթներն
անցկացվ�մ են բաց և դրանց կարող է մասնակցել ցանկացած
անձ: Մրց�յթին մասնակցել� համար պետք է ներկայացվի
հայտ, մասնակց�թյան համար վճարի անդորրագիր և
անձնագիր:Մասնակիցը մրց�յթի օրը վճար�մ է նաև 
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նախավճար, որը չպետք է գերազանցի մրց�յթի առարկայի
նախնական գնի 5%-ը: Այն վերադարձվ�մ է մասնակցին, եթե նա
չի հաղթ�մ մրց�յթ�մ, իսկ հաղթել� դեպք�մ` հաշվարկվ�մ է
պարտավոր�թյ�նների կատարման հաշվարկ�մ: Մրց�յթին
մասնակցել� հայտերի ընդ�ն�մը դադարեցվ�մ է այն
անցկացնել�ց 3 աշխատանքային օր առաջ: Մրց�յթ�մ հաղթող
է համարվ�մ հանձնաժողովի եզրակաց�թյամբ լավագ�յն
պայմաններ առաջարկած մասնակիցը, իսկ առաջադրված
պայմանների հավասար�թյան դեպք�մ նախապատվ�թյ�նը
տրվ�մ է տվյալ համայնքի բնակչին կամ տվյալ համայնք�մ
գրանցված իրավաբանական անձին:

Վարձակալ�թյամբ տրամադրված գյ�ղատնտեսական
նշանակ�թյան հողամասի նկատմամբ վարձակալն �նի
պայմանագիրը նոր ժամկետով երկարաձգել�
նախապատվ�թյան իրավ�նք, եթե նա հողամասն օգտագործել
է արդյ�նավետ և պահպանել պայմանագրի պայմանները:

Պետական և համայնքային սեփական�թյ�ն
հանդիսացող գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողերի
համար վարձավճարի նվազագ�յն չափը սահմանվ�մ է տվյալ
հողամասի հողահարկի դր�յքաչափից ոչ պակաս և գանձվ�մ է
պայմանագրով սահմանված կարգով: Մրց�յթների անցկացման
փաթեթ�մ ներառվ�մ են նաև վարձակալ�թյան պայմանագրի
նախագիծը և մրց�յթի կազմակերպչի կողմից հաստատված
հողամասի հատակագիծը` որպես պայմանագրի հավելված, իսկ
հողամասի կառ�ցապատման դեպքեր�մ` նաև մրց�յթի
պայմաններով նախատեսված քաղաքաշինական նորմերի և
սահմանափակ�մների, կառ�ցապատման պայմանների հիման
վրա սահմանված կարգով կազմված ճարտարապետահատակա-
գծային առաջադրանքը: Այս փաստաթղթերը մրց�յթի
արդյ�նքների ամփոփ�մից հետո 10-օրյա ժամկետ�մ
տրամադրվ�մ են մրց�յթի հաղթողին: 

Համայնքի վարչական սահմաններից դ�րս գտնվող
հողամասերի վարձակալ�թյան մրց�յթները կազմակերպ�մ են
մարզային հանձնաժողովները մարզպետի գլխավոր�թյամբ: 
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Դրանք տրամադրվ�մ են`

Հողամասերը հեռագնա անասնապահ�թյան համար վարձա-
կալ�թյան իրավ�նքով տրամադրել� մասին հայտ�մ նշվ�մ է
հողամասի չափը, իսկ նրան կից ներկայացվ�մ են`

Ինչ է արվ�մ մրց�յթից հետո

Մրց�յթ�մ հաղթած անձը և հանձնաժողովի անդամները,
մրց�յթի արդյ�նքների հրապարակ�մից անմիջապես հետո
ստորագր�մ են մրց�յթի արդյ�նքների մասին
արձանագր�թյ�ն, որի հիման վրա համայնքի ղեկավարի,
մարզպետի կամ լիազորված անձի և հաղթողի միջև կնքվ�մ է
հողի վարձակալ�թյան և (կամ) կառ�ցապատման
պայմանագիր (տես հավելված №1.2): Հողի վարձակալ�թյան և
(կամ) կառ�ցապատման պայմանագիրը կնքվել�ց հետո պետք
է վավերացվի նոտարական կարգով (տես հավելված`
նոտարական վճարների չափի մասին) և նոտարական 
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ա)

բ)
գ)

Գյ�ղատնտեսական գործ�նե�թյ�ն, այդ թվ�մ`
հեռագնա անասնապահ�թյ�ն իրականացնել�
Քաղաքաշինական գործ�նե�թյ�ն իրականացնել�
ՀՀ օրենսդր�թյամբ չարգելված այլ նպատակներով
օգտագործել� համար:

1.

2.

3.

տեղեկանք անասնագլխաքանակի մասին` ըստ
տեսակների և սեռահասակային խմբերի
3 և ավել տարի ժամկետով վարձակալ�թյան դեպ-
ք�մ` հողերի բարելավման, կ�լտ�րտեխնիկական,
բնապահպանական և պատմամշակ�յթային
միջոցառ�մների իրականացման բիզնես-ծրագիր`
տարածքի օգտագործման տեխնիկա-տնտեսական
հիմնավոր�մներով
ՀՀ Գյ�ղատնտես�թյան նախարար�թյան կողմից
տրված անաս�նների տեղափոխման երթ�ղ� մասին
փաստաթ�ղթը` համաձայնեցված ՀՀ բնապահպան�-
թյան նախարար�թյան հետ:



վավերաց�մից հետո, 30 օրվա ընթացք�մ պայմանագրից
ծագած իրավ�նքը ենթակա է պետական գրանցման ՀՀ անշարժ
գ�յքի նկատմամբ իրավ�նքների գրանցման կադաստրի
տարածքային ստորաբաժան�մներ�մ, և վարձակալին տրվ�մ
է սահմանված ձևով հաստատված վկայագիր:

Որ հողերը չեն կարող վարձակալ�թյան տրամադրվել 
մրց�յթով

Հողամասերը վարձակալ�թյամբ տրամադրվ�մ են մրց�յթով
բացառ�թյամբ`
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ա)

բ)

գ)

դ)
ե)

զ)

Սակավաբնակարան` պետական և հանրային
սեփականաշնորհված բնակարանային ֆոնդի
սեփականատերերին, եթե նրանք չեն ցանկացել ձեռք
բերել սեփական�թյան իրավ�նք
Առաջին պետական գրանցման աշխատանքների
իրականացման ժամանակ քարտեզագրման արդյ�ն-
ք�մ անշարժ գ�յքի նկատմամբ իրավ�նքը
հավաստող փաստաթղթեր�մ սեփականատերերի
կողմից նշված չափից 20%-ը գերազանցող և փաստացի
չօգտագործվող հողամասերը
Այն հողամասերը, որոնք տիրապետվ�մ են առանց
իրավաբանական ձևակերպման և որոնցից օգտագոր-
ծողները օգտվ�մ են անընդմեջ � բացահայտ ավելի
քան 10 տարի
ՀՀ կառավար�թյան որոշմամբ
ՀՀ օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով իրավաբա-
նական անձանց կամ քաղաքացիներին օգտագործման
իրավ�նքով տրամադրված հողամասերը պետական
հանդիսացող հողամասերի հետ փոխանակման
անհրաժեշտ�թյ�ն առաջանալիս
ՀՀ օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով տրա-
մադրված հողամասի մի մասն այլ հողօգտագործողի
տրամադրել� դեպք�մ` նախկին



Ն�յն ձևով կարող է վարձակալ�թյան տրվել նաև
տեղական ինքնակառավարման, իմչպես նաև տարածքային
կառավարման մարմինների իրավաս�թյան տակ գտնվող, կամ
նրանց սեփական�թյ�նը հանդիսացող շենքերն � շի-
ն�թյ�նները կամ դրանց մի մասը:
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է)
ը)

թ)

ժ) 

հողօգտագործողի իրավ�նքները սահմանված
կարգով դադարեցվել�ց հետո
Մրց�յթը երկրորդ անգամ չկայանալիս
Օգտագործման իրավ�նքով քաղաքացիներին և
իրավաբանականա անձանց տրամադրված բնակելի,
հասարակական, արդյ�նաբերական, գյ�ղատնտեսա-
կան և այլ նշանակ�թյան հողամասերի ընդլայնման
անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ, եթե լրաց�ցիչ
տրամադրվող հողամասը հնարավոր չէ որպես
առանձին միավոր տրամադրել մրց�թային կարգով
Մինչև 20 քառակ�սի մետր մակերես �նեցող
տաղավարների, կրպակների, ավտոտնակների,
առևտրի � սպասարկման այլ օբյեկտների կառ�ցման
համար
Պետական անտառային ֆոնդի հողերից ՙՀայանտառ՚
պետական ոչ առևտրային կազմակերպ�թյանն անհա-
տ�յց օգտագործման իրավ�նքով տրամադրված
հողամասերը վարձակալ�թյան հանձնելիս:



ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼCԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

____ ___________ 200 թ.

______________________ (այս�հետ` վարձատ�), մի կողմից, և
(ան�նը, ազգան�նը)

_________________________________________________________
(վարձակալի ան�նը, ազգան�նը, անվան�մը)

(այս�հետ` վարձակալ), մյ�ս կողմից, 200 թ. ______________ -ի
N ______ որոշման և մրց�յթի արդյ�նքների մասին N ______
արձանագր�թյան հիման վրա կնքեցին ս�յն պայմանագիրը
հետևյալի մասին.

I.Պայմանագրի առարկան
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ՀՀ կառավար�թյ�ն, Որոշ�մ N 286
ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ՍԵՓԱԿԱՆCԹՅCՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ
ՀՈՂԱՄԱՍԵՐՆ ՕՏԱՐԵԼC ԵՎ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼC
ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼC ՄԱՍԻՆ
(2-ՐԴ ՄԱՍ)

Ընդ�նվել է 12.04.2001
Վավերացվել է 12.04.2001

Ուժի մեջ է մտել  08.05.2001

1. Ս�յն պայմանագրին համապատասխան` վարձատ�ն
մրց�յթ�մ հաղթող ճանաչված անձին` վարձակալին,
համապատասխան վարձավճարի դիմաց, նրա
տիրապետմանը և օգտագործմանն է տրամադր�մ
________________ վայր�մ գտնվող ___________________քառ.
մետր մակերեսով հողամասը` համաձայն ս�յն պայմանագրի
հավելվածը կազմող հողամասի հատակագծի, որը ս�յն
պայմանագրի անբաժանելի մասն է:
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2.

3.

4.

Հողամասը տրամադրվ�մ է ____________________________
(հողամասի տրամադրման նպատակը, պայմանները)

______________________________________________________
(ներդր�մները, դրանց ժամկետները, կառ�ցման ժամկետները և այլն)

______________________________________________________

Հողամասի օգտագործման նկատմամբ
սահմանափակ�մները ________________________________

Հողամասի նկարագիրը________________________________

II.Կողմերի իրավ�նքներն � պարտական�թյ�նները

Վարձակալն իրավ�նք �նի`
4.1.տիրապետել� և օգտագործել� վարձակալած

հողամասը` ս�յն պայմանագրին և հողի նպատակային
նշանակ�թյանը համապատասխան,

4.2.վարձակալված հողամասը ենթարկել� բարե-
լավ�մների և փոփոխ�թյ�նների (այդ թվ�մ` Հայաստանի
Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով
իրականացնել� կապիտալ շինարար�թյ�ն)` դրա
նպատակային օգտագործմանը համապատասխան,միայն
վարձատ�ի համաձայն�թյամբ և նրա կողմից սահմանված
պայմաններով � ժամկետներ�մ` վարձակալված հողամասը
ենթավարձակալ�թյան հանձնել� երրորդ անձի,

4.3.հողամասի վարձակալ�թյան ժամկետի ավարտ-
մանը կամ պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցմանը
նախորդող 3 ամսվա ընթացք�մ միջոցներ ձեռնարկել� ս�յն
պայմանագրի պայմաններին համապատասխան վարձակա-
լված գ�յքը ժամանակին վարձատ�ին վերադարձնել�
համար, հանել� վարձատ�ի գրավոր համաձայն�թյամբ իր
կողմից հողի վրա կատարված բաժանելի բարելավ�մները,
իսկ ամրակայված անշարժ գ�յքը կողմերի միջև որոշվող 



105

ՀՈՂԱՄԱՍ

5.

պայմաններ�մ օտարել� վարձատ�ին,
4.4.վարձատ�ից պահանջել� պատճառված

վնասների հատ�ց�մ` պայմանագրի միակողմանի
վաղաժամկետ լ�ծման դեպք�մ,

4.5.վարձատ�ի համաձայն�թյամբ` նախապատվ�-
թյան իրավ�նքով շար�նակել� ս�յն պայմանագիրը` դրա
ժամկետի ավարտից հետո:

Վարձակալը պարտավոր է`
5.1.Ժամանակին � ս�յն պայմանագրով սահմանված

կարգով մ�ծել վարձավճարը,
5.2.Ժամանակին և սահմանված կարգով ապահովել

հողահատկացման մասին որոշմամբ և ս�յն պայմանագրով
նախատեսված հողամասի օգտագործմանը ներկայացվող
պահանջներն � պահպանման միջոցառ�մները,

5.3.թ�յլ չտալ վարձակալված հողամասի այնպիսի
փոփոխ�թյ�ն, որը կհանգեցնի հողի արժեքի նվազեցմանը
կամ բն�թագրերի վատթարացմանը,

5.4.վարձատ�ի համաձայն�թյամբ` փոփոխ�թյ�նն-
երի ենթարկել վարձակալած հողամասը` Հայաստանի
Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյանն � ս�յն պայմանագրին
համապատասխան,

5.5.մինչև պայմանագրով նախատեսված վարձակալ�-
թյան ժամկետը լրանալը կամ պայմանագրի վաղաժամկետ
դադարեց�մը, միջոցներ ձեռնարկել վարձատ�ի գրավոր
համաձայն�թյամբ իր կողմից հողի վրա կատարված
բաժանելի բարելավ�մները հանել� և ամրակայված
անշարժ գ�յքը վարձատ�ին օտարել�, անբաժանելի
բարելավ�մները և առանց վարձատ�ի գրավոր
համաձայն�թյան իր կողմից հողի վրա կատարված
բարելավ�մներն � ամրակայված գ�յքը (բաժանելի և
անբաժանելի) վարձատ�ի պահանջով թողնել� կամ
վերացնել� միջոցով հողամասը ժամանակին ազատել�
համար,
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6.

5.6.վարձակալված հողամասի վրա գտնվող և
վարձակալին սեփական�թյան իրավ�նքով պատկանող
ամրակայված գ�յքը երրորդ անձի մոտ գրավ դնել� կամ
օտարել� դեպք�մ նախապես գրավոր տեղյակ պահել
վարձատ�ին,

5.7.արգելվ�մ է վարձակալ�թյան իր իրավ�նքն
ինքնակամ կերպով լրիվ կամ մասնակիորեն երրորդ անձի
փոխանցելը կամ զիջելը, հողը կամ դրա նկատմամբ գ�յքային
իրավ�նքները գրավ դնելը, իրավաբանական անձի
կանոնադրական կապիտալ ներդնելը կամ հողամասն
օգտագործման իրավ�նքով (հատ�ցմամբ կամ անհատ�յց)
երրորդ անձի տրամադրելը:

Վարձատ�ն իրավ�նք �նի`
6.1.վարձակալից պահանջել� հողն օգտագործել ս�յն

պայմանագրով սահմանված նպատակներով և պայմաններին
համապատասխան, պահպանել� հողի օգտագործման
նկատմամբ սահմանափակ�մները, իրականացնել� հողի
բարելավման միջոցառ�մներ,

6.2.վարձակալի կամ նրա ներկայաց�ցչի հետ միասին
մ�տք գործել� վարձակալված հողամաս` օգտագործման
պայմանները հսկել� նպատակով` խոչընդոտելով
վարձակալի բնականոն գործ�նե�թյ�նը,

6.3.վարձակալված հողամասն օտարել� հօգ�տ
երրորդ անձի, եթե այդ օտար�մը չի խախտ�մ վարձակալի
նախապատվ�թյամբ հողի ձեռքբերման իրավ�նքը և չի
անդրադառն�մ վարձակալ�թյան պայմանագրի վրա,

6.4.Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ և
ս�յն պայմանագրով սահմանված դեպք�մ � կարգով
վաղաժամկետ լ�ծել� պայմանագիրը,

6.5.օգտվել� Հայաստանի Հանրապետ�թյան
օրենսդր�թյամբ սահմանված այլ իրավ�նքներից,

6.6.հողամասի վարձակալ�թյան ժամկետն ավարտվե-
լ�ց, կամ պայմանագիրը վաղաժամկետ  դադարեցվել�ց 
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7.

8.

9.

10.

հետո իր հայեցող�թյամբ տնօրինել� իր պահանջով
վարձակալի կողմից թողնված հողի բարելավ�մները և
ամրակայված գ�յքը (բաժանելի և անբաժանելի):

Վարձատ�ն պարտավոր է`
7.1.չմիջամտել վարձակալի տնտեսական գործ�նե�-

թյանը, եթե այն վնաս չի պատճառ�մ շրջակա միջավայրին
և չի խախտ�մ այլ անձանց իրավ�նքներն � 333

7.2.վարձակալին նախօրոք տեղեկացնել հողամասն
այլ անձանց տնօրին�թյանը կամ սեփական�թյանը
հանձնել� վերաբերյալ:

III.Վարձավճար

Հողամասի տարեկան վարձավճարը կազմ�մ է հողամասի
կադաստրային արժեքի ______ տոկոսը, որը
__________________Հայաստանի Հանրապետ�թյան դրամ է:

Հողի կադաստրային արժեքի փոփոխման դեպք�մ վարձա-
տ�ն պարտավոր է նոր կադաստրային արժեքի մասին
նոխօրոք գրավոր տեղյակ պահել վարձակալին: Հողի
կադաստրային արժեքի աճի դեպք�մ նոր կադաստրային
արժեքի հիման վրա հաշվարկված վարձավճարի չափը
ենթակա է կիրառման` ոչ շ�տ, քան դրա մասին գրավոր
տեղեկացվել�ց 15 օր անց: Վարձավճարը չի փոփոխվ�մ,
եթե վարձակալը մինչև համապատասխան 15-օրյա
ժամկետի ավարտը ս�յն պայմանագրի 21.2-րդ կետով
նախատեսված կարգով վարձատ�ին ծան�ցել է
պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման մասին:

Բացառ�թյամբ ս�յն պայմանագրի 9-րդ կետով
նախատեսված դեպքերի` վարձավճարի չափը կարող է
փոփոխվել` միայն ս�յն պայմանագրի կողմերի փոխադարձ
գրավոր համաձայն�թյամբ:
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11.

12.

13.

14.

Վարձավճարի փոփոխման վերաբերյալ փոխադարձ
համաձայն�թյան բացակայ�թյան դեպք�մ կողմերը
կարող են դադարեցնել պայմանագիրը` ս�յն պայմանագրի
20.2-րդ կամ 21.2-րդ կետերով նախատեսված կարգով:

Վարձակալման ընթացիկ վճար�մները վարձակալի
կողմից մ�ծվ�մ են հավասար չափերով` ըստ տարվա
օրաց�ցային եռամսյակների, ոչ �շ, քան մինչև
համապատասխան եռամսյակի վերջին ամսվա 25-ը:
Առաջին վարձակալական վճար�մները կատարվ�մ են
որպես կանխավճար, ոչ �շ, քան պայմանագիրն �ժի մեջ
մտնել� օրվանից 10 օրվա ընթացք�մ: Վերջին վարձա-
կալական վճար�մը կատարվ�մ է ոչ �շ, քան մինչև պայ-
մանագրի գործող�թյան ժամկետի վերջին ամսվա 25-ը:

Ս�յն պայմանագրով վարձակալական վճար�մները
կատարվ�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կենտրոնական բանկ�մ` ____________________ հաշվի
համարին: Վարձատ�ն նշված հաշվի համարի կամ
վճար�մների կատարման կարգի փոփոխման մասին
նախապես տեղյակ է պահ�մ վարձակալին:

Ոչ լրիվ վճարային ժամանակաշրջանների համար
վարձավճարը հաշվարկվ�մ է` ելնելով տվյալ օրաց�ցային
եռամսյակի օրերի փաստացի թվին համապատասխանող
333օրական վարձավճարի վերահաշվարկից:

IV.Տ�յժերը և տ�գանքները

Վարձակալը վարձավճարների ամբողջ�թյամբ կամ
մասնակի �շացման յ�րաքանչյ�ր օրվա համար վճար�մ
է տ�գանք` վարձատ�ին չվճարված գ�մարի 0.05 տոկոսի
չափով:
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

V.Պայմանագրի ժամկետները

Ս�յն պայմանագիրը կնքվ�մ է ________ ժամկետով:

Ս�յն պայմանագիրը կնքման և նոտարական վավերացման
Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյանն
առընթեր անշարժ գ�յքի կադաստրի պետական կոմիտեի
համապատասխան տարածքային ստորաբաժան�մ`
իրավ�նքների պետական գրանցման համար:

Ս�յն պայմանագրից ծագող իրավ�նքների պետական
գրանցման համար Հայաստանի Հանրապետ�թյան
օրենսդր�թյամբ նախատեսված բոլոր վճարները, այդ
թվ�մ` պետական տ�րքը, գանձվ�մ է կողմերի
փոխադարձ համաձայն�թյամբ:

Պայմանագրի ժամկետը կարող է երկարաձգվել կողմերի
համաձայն�թյան դեպք�մ:

Ս�յն պայմանագրով սահմանված ժամկետի ավարտից
հետո` վարձակալված հողամասի տիրապետ�մն �
օգտագործ�մը վարձակալի կողմից չդադարեցնելը
պայմանագրի նորոգման կամ վարձակալ�թյան ժամկետի
երկարաձգման համար հիմք չի հանդիսան�մ: Վարձակալի
պարտական�թյ�նները պահպանվ�մ են նրա կողմից
վարձակալված հողամասի ժամկետանց տիրապետման և
օգտագործման ամբողջ ընթացք�մ:

VI.Պայմանագրի դադար�մը

Ս�յն պայմանագիրը դադար�մ է`
20.1.պայմանագրի ժամկետը լրանալ� դեպք�մ,
20.2.կողմերի փոխադարձ համաձայն�թյամբ,
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21.

22.

23.

24.

20.3.պայմանագրով և Հայաստանի Հանրապետ�-
թյան օրենսդր�թյամբ նախատեսված դեպք�մ և կարգով
պայմանագիրը վաղաժամկետ լ�ծվել� դեպք�մ:

Ս�յն պայմանագիրը կարող է վարձակալի կողմից
միակողմանի վաղաժամկետ լ�ծվել`

21.1.եթե հողը վարձակալից անկախ պատճառով
դարձել է օգտագործման համար ոչ պիտանի,

21.2.ցանկացած այլ հիմքերով` դրա մասին մեկ ամիս
առաջ գրավոր ծան�ցելով վարձատ�ին:

Ս�յն պայմանագիրը կարող է վարձատ�ի կողմից
միակողմանի վաղաժամկետ լ�ծվել, եթե`

22.1.վարձակալը 3 ամիս �շացն�մ է վարձավճարի
մ�ծ�մը,

22.2.վարձակալի հողամասն օգտագործվ�մ է ոչ
նպատակային, խախտվ�մ են օգտագործման պայմանները,

22.3.Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�-
թյամբ նախատեսված հիմքերով կամ ս�յն պայմանագրի
խախտ�մների դեպք�մ:

VII.Անհաղթահարելի �ժի ազդեց�թյ�նը

Ս�յն պայմանագրով` անհաղթահարելի �ժ ասելով
հասկացվ�մ է ջրհեղեղ, պայթյ�ն, հրդեհ, երկրաշարժ, այլ
տարեկան աղետներ, պատերազմ, ռազմական գործող�-
թյ�ններ, զինված հարձակ�մ, զանգվածային անկարգ�-
թյ�ններ, մայր�ղային խողովակաշարերի վթար կամ այլ
նման իրադարձ�թյ�ններ:

Կողմերն իրենց պարտական�թյ�նները մասնակիորեն
կամ լրիվ չկատարել� համար ազատվ�մ են ս�յն պայմա-
նագրով սահմանված պատասխանատվ�թյ�ններից, եթե
դա
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25.

26.

27.

28.

29.

տեղի է �նեցել ս�յն պայմանագրի կնք�մից հետո ծագած
այնպիսի անհաղթահարելի �ժի հետևանքով, որը կողմերը
չէին կարող կանխել կամ կանխագ�շակել և, որի
պատճառով վարձակալը չի կարող շար�նակել հողի
բնականոն օգտագործ�մը:

Անհաղթահարելի �ժի ազդեց�թյան ժամանակահատվածը
մեկ ամսվանից ավելի երկարաձգվել� կամ դրա
հետևանքները 6 ամսվա ընթացք�մ չվերացվել� դեպք�մ
կողմերը պետք է ընդ�նեն ս�յն պայմանագրի
շար�նակման մասին որոշ�մ:

VIII.Եզրափակիչ դր�յթներ

Ս�յն պայմանագիրը կնքվ�մ է _________ հավասարազոր
օրինակից, որոնցից մեկական օրինակ պահվ�մ է կողմերի
մոտ, ինչպես նաև անշարժ գ�յքի գրանցման լիազորված
պետական մարմն�մ:

Ս�յն պայմանագիրը պարտադիր է կողմերի իրավա-
հաջորդների համար:

Վարձակալի կողմից վարձակալված հողամասի վրա
ամրակայված գ�յքը հօգ�տ երրորդ անձի օտարվել�
դեպք�մ նրան են անցն�մ նաև հողի նկատմամբ
վարձակալին` նախքան ամրակայված գ�յքի օտար�մը
պատկանող իրավ�նքները և պարտական�թյ�նները:

Հողի սեփականատիրոջ կողմից հողը երրորդ անձի
օտարվելիս` վարձակալը պահպան�մ է վարձակալված
հողի նկատմամբ մինչև հողի օտար�մն իր �նեցած
իրավ�նքները և պարտական�թյ�նները:



Կողմերի վավերատարրերը`

Վարձատ� ______________ Վարձակալ ______________
(ան�նը, հայրան�նը, (ան�նը, հայրան�նը,

ազգան�նը) ազգան�նը)

__________________                            _________________
(ստորագր�թյ�նը)                                                                (ստորագր�թյ�նը)
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30. Կողմերի միջև տարաձայն�թյ�նները լ�ծվ�մ են
փոխադարձ համաձայն�թյամբ կամ Հայաստանի
Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով:



ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ԳՅCՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾCՆԵCԹՅCՆ ԾԱՎԱԼԵԼC
ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼCԹՅԱՆ

ՀԱՆՁՆԵԼC ՄԱՍԻՆ

____ ___________ 200 թ.

ՀՀ ____________ մարզի _______________համայնքի ղեկավարը

_______________________(այս�հետ` վարձատ�), մի կողմից,և
(ան�նը, ազգան�նը)

_______________________(այս�հետ`վարձակալ),մյ�ս կողմից,
(վարձակալի անվան�մը կամ ան�նը, ազգան�նը)

200 թ. _____ __________-ի N _____________ որոշման և մրց�յթի
արդյ�նքների մասին N _______ արձանագր�թյան հիման վրա
կնքեցին ս�յն պայմանագիրը հետևյալի մասին:
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ՀՀ կառավար�թյ�ն, Որոշ�մ N 286
ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ՍԵՓԱԿԱՆCԹՅCՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ
ՀՈՂԱՄԱՍԵՐՆ ՕՏԱՐԵԼC ԵՎ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼC
ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼC ՄԱՍԻՆ
(2-ՐԴ ՄԱՍ)

Ընդ�նվել է 12.04.2001
Վավերացվել է 12.04.2001

Ուժի մեջ է մտել  08.05.2001

1.

I.Պայմանագրի առարկան

Ս�յն պայմանագրին համապատասխան` վարձատ�ն
մրց�յթ�մ հաղթող ճանաչված անձին` վարձակալին,
համապատասխան վարձավճարի դիմաց, նրա
տիրապետմանը և օգտագործմանն է տրամադր�մ
__________________ վայր�մ գտնվող ____________ հա 
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1.

2.

մակերես �նեցող հողամասը, որից`
վարելահող` ____________ հա, 
____________ կարգի պտղատ� այգի` ____________ հա, 
____________ կարգի խախողի այգի`___________ հա,
____________ կարգի խոտհարք`____________ հա, 
____________ կարգի արոտ`____________ հա, 
____________ կարգի անօգտագործելի ____________ հա`
համաձայն ս�յն պայմանագրի հավելվածը կազմող
հողամասի հատակագծի, որը ս�յն պայմանագրի
անբաժանելի մասն է:
Հողամասը տրամադրվ�մ է ________________ նպատակով:
Հողամասի նկարագիրը _______________________________

(գտնվել� վայրը, ապահովված�թյ�նը ոռոգման ջրով, ճանապարհով և այլն)

II.Կողմերի իրավ�նքներն � պարտական�թյ�նները

Վարձակալն իրավ�նք �նի`
1.1.տիրապետել� և օգտագործել� վարձակալած

հողամասը` ս�յն պայմանագրին և հողի նպատակային
նշանակ�թյանը համապատասխան,

1.2.միայն վարձատ�ի համաձայն�թյամբ` վարձա-
կալած արոտավայրը հանձնել� ենթավարձակալ�թյան`
նրա կողմից սահմանված պայմաններով և ժամկետով,

1.3.վարձատ�ից պահանջել� պատճառված
վնասների հատ�ց�մ` պայմանագիրը միակողմանի
վաղաժամկետ լ�ծել� դեպք�մ,

1.4.վարձատ�ի համաձայն�թյամբ` նախապատվ�-
թյան իրավ�նքով շար�նակել� ս�յն պայմանագիրը` դրա
ժամկետի ավարտից հետո:

Վարձակալը պարտավոր է`
2.1.Ժամանակին և ս�յն պայմանագրով սահմանված

կարգով մ�ծել վարձավճարը,
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2.2.հողամասն օգտագործել արդյ�նավետ, թ�յլ չտալ
վարձակալած հողամասի բնական վիճակի վատթարաց�մ,
բերրի�թյան նվազեց�մ,

2.3.անաս�նների` արոտավայր տեղափոխ�մն
իրականացնել համաձայն Հայաստանի Հանրապետ�թյան
գյ�ղատնտես�թյան նախարար�թյան կողմից
հաստատված երթ�ղիների և ժամկետների:

Վարձատ�ն իրավ�նք �նի`
3.1.վարձակալից պահանջել� հողն օգտագործել ս�յն

պայմանագրով սահմանված նպատակներով �
պայմաններին համապատասխան,

3.2.վարձակալի կամ նրա ներկայաց�ցչի հետ միասին
մ�տք գործել� վարձակալած հողամաս` օգտագործման
պայմանները հսկել� նպատակով` չխոչընդոտելով
վարձակալի բնականոն գործ�նե�թյանը,

3.3.Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ
և ս�յն պայմանագրով սահմանված դեպք�մ � կարգով
վաղաժամկետ լ�ծել� պայմանագիրը,

3.4.օգտվել� Հայաստանի Հանրապետ�թյան
օրենսդր�թյամբ սահմանված այլ իրավ�նքներից:

Վարձատ�ն պարտավոր է`
4.1.չմիջամտել վարձակալի տնտեսական

գործ�նե�թյանը, եթե այն վնաս չի պատճառ�մ շրջակա
միջավայրին և չի խախտ�մ անձանց իրավ�նքներն �
օրինական շահերը,

4.2.ս�յն պայմանագիրը նոտարական վավերացման
օրվանից 30-օրյա ժամկետ�մ ներկայացնել Հայաստանի
Հանրապետ�թյան կառավար�թյան առընթեր անշարժ
գ�յքի կադաստրի պետական կոմիտեի համապատասխան
տարածքային ստորաբաժան�մ` իրավ�նքների պետական
գրանցման համար,
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4.3.ս�յն պայմանագրից ծագող իրավ�նքների
պետական գրանցման համար Հայաստանի Հանրապետ�-
թյան օրենսդր�թյամբ նախատեսված բոլոր ծախսերը, այդ
թվ�մ` պետական տ�րքը, վճար�մ են կողմերի
փոխադարձ համաձայն�թյամբ:

III.Վարձավճարը

Հողամասի տարեկան վարձավճարը կազմ�մ է տվյալ
հողամասի կադաստրային զ�տ եկամտի ________________
տոկոսը, որը ______________դրամ է: Պայմանագրի կնքման
պահին հողամասի կադաստրային զ�տ եկամ�տը
կազմ�մ է ______________ դրամ:

5.1.Հողի կադաստրային զ�տ եկամտի փոփոխման
դեպք�մ վարձատ�ն պարտավոր է դրա մասին նախօրոք
գրավոր տեղյակ պահել վարձակալին: Հողի կադաստրային
զ�տ եկամտի աճի դեպք�մ նոր վարձավճարի չափը
ենթակա է կիրառման ոչ շ�տ, քան դրա մասին գրավոր
տեղեկացվել�ց 15 օր անց: Վարձավճարը չի փոփոխվ�մ,
եթե վարձակալը մինչև համապատասխան 15-օրյա
ժամկետի ավարտը ս�յն պայմանագրի 8.4-րդ կետով
նախատեսված կարգով վարձատ�ին ծան�ցել է
պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման մասին:

5.2.Բացառ�թյամբ ս�յն պայմանագրի 5.1-ին կետով
նախատեսված դեպքերի` վարձավճարի չափը կարող է
փոփոխվել միայն ս�յն պայմանագրի կողմերի փոխադարձ
գրավոր համաձայն�թյամբ:
Վարձավճարի փոփոխման վերաբերյալ փոխադարձ
համաձայն�թյան բացակայ�թյան դեպք�մ կողմերը
կարող են դադարեցնել պայմանագիրը` ս�յն պայմանագրի
8.2-րդ կամ 8.4-րդ կետերով նախատեսված կարգով:

5.3.Վարձակալական ընթացիկ վճար�մները
վարձակալի կողմից մ�ծվ�մ են հավասար չափերով` ըստ
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տարվա օրաց�ցային եռամսյակների, ոչ �շ, քան մինչև
համապատասխան եռամսյակի վերջին ամսվա 25-ը:
Առաջին վարձակալական վճար�մները կատարվ�մ են
որպես կանխավճար, ոչ �շ, քան պայմանագիրն �ժի մեջ
մտնել� օրվանից 10 օրվա ընթացք�մ: Վերջին վարձա-
կալական վճար�մը կատարվ�մ է ոչ �շ, քան մինչև պայ-
մանագրի գործող�թյան ժամկետի վերջին ամսվա 25-ը:

5.4.Ս�յն պայմանագրով վարձակալական
վճար�մները կատարվ�մ են Հայաստանի Հանրապետ�-
թյան ____________ բանկ�մ ___________ հաշվի համարին:
Վարձատ�ն նշված հաշվի համարի կամ վճար�մների
կատարման կարգի փոփոխման մասին նախապես տեղյակ
է պահ�մ վարձակալին:

5.5.Ոչ լրիվ վճարային ժամանակաշրջանների համար
վարձավճարը հաշվարկվ�մ է` ելնելով տվյալ օրաց�ցային
եռամսյակի օրերի փաստացի թվին համապատասխանող
օրական վարձավճարի վերահաշվարկից:

IV.Տ�յժերը և տ�գանքները

Վարձակալը վարձավճարների ամբողջ�թյամբ կամ
մասնակի �շացման յ�րաքանչյ�ր օրվա համար վճար�մ
է տ�գանք` վարձատ�ին չվճարված գ�մարի 0.05 տոկոսի
չափով:

V.Պայմանագրի ժամկետները

Ս�յն պայմանագիրը կնքվ�մ է ______________ ժամկետով:
7.1.Պայմանագրի ժամկետը կարող է երկարաձգվել

կողմերի համաձայն�թյան դեպք�մ:
7.2.Ս�յն պայմանագրով սահմանված ժամկետի

ավարտից հետո վարձակալված հողամասի տիրապետ�մն
� օգտագործ�մը վարձակալի կողմից չդադարեցվելը
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պայմանագրի նորոգման կամ վարձակալ�թյան ժամկետի
երկարաձգման համար հիմք չի հանդիսան�մ: Վարձակալի
պարտական�թյ�նները պահպանվ�մ են նրա կողմից
վարձակալված հողամասի ժամկետանց տիրապետման և
օգտագործման ամբողջ ընթացք�մ:

VI.Պայմանագրի դադար�մը

Ս�յն պայմանագիրը դադար�մ է`
8.1.պայմանագրի ժամկետը լրանալ� դեպք�մ,
8.2.կողմերի փոխադարձ համաձայն�թյամբ,
8.3.պայմանագրով � Հայաստանի Հանրապետ�թյան

օրենսդր�թյամբ նախատեսված դեպք�մ և կարգով
պայմանագիրը վաղաժամկետ լ�ծվել� դեպք�մ:

8.4.Ս�յն պայմանագիրը կարող է միակողմանի
վաղաժամկետ լ�ծվել վարձակալի կողմից`
Եթե հողը վարձակալից անկախ պատճառով դարձել է
օգտագործման համար ոչ պիտանի,
ցանկացած այլ հիմքերով` դրա մասին մեկ ամիս առաջ
գրավոր ծան�ցելով վարձատ�ին:

8.5.Ս�յն պայմանագիրը վարձատ�ի կողմից կարող
է միակողմանի վաղաժամկետ լ�ծվել, եթե`
վարձակալը 3 ամիս �շացն�մ է վարձավճարի մ�ծ�մը,
վարձակալի հողամասն օգտագործվ�մ է ոչ նպատակային,
խախտվ�մ են օգտագործման պայմանները,

8.6.Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ
նախատեսված հիմքերով կամ ս�յն պայմանագրի
խախտ�մների դեպք�մ:

VII.Անհաղթահարելի �ժի ազդեց�թյ�նը

Անհաղթահարելի �ժի ազդեց�թյան ժամանակահատ-
վածը մեկ ամսվանից ավելի երկարաձգվել� կամ դրա
հետևանքները վեց ամսվա ընթացք�մ չվերացվել�
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դեպք�մ կողմերը պետք է ընդ�նեն ս�յն պայմանագրի
շար�նակման մասին որոշ�մ:

VIII.Եզրափակիչ դր�յթներ

Ս�յն պայմանգիրը կնքվ�մ է ___________ հավասարազոր
օրինակից, որոնցից մեկական օրինակը պահվ�մ է կողմերի
մոտ, ինչպես նաև անշարժ գ�յքի գրանցման լիազորված
պետական մարմն�մ:

10.1.Ս�յն պայմանագիրը պարտադիր է կողմերի
իրավահաջորդների համար:

10.2.Կողմերի միջև ծագած տարաձայն�թյ�նները
լ�ծվ�մ են փոխադարձ համաձայն�թյամբ կամ Հայաստա-
նի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ սահմանված
կարգով:

Կողմերի վավերատարրերը`

Վարձատ� ______________ Վարձակալ ______________
(ան�նը, հայրան�նը, (ան�նը, հայրան�նը,

ազգան�նը) ազգան�նը)

__________________                            _________________
Հ/հ                                                                                               Հ/հ

__________________                            _________________
(ստորագր�թյ�նը)                                                                (ստորագր�թյ�նը)

Կ.Տ.                                                             Կ.Տ.
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Ինչ է սեփական�թյան իրավ�նքը

Սեփական�թյան իրավ�նքը ս�բյեկտի օրենքով և այլ
իրավական ակտերով ճանաչված � պահպանվող իրավ�նքն
է`իր հայեցող�թյամբ տիրապետել�, օգտագործել� և
տնօրինել� իրեն պատկանող գ�յքը:

/ՀՀ քաղ. օրենսգիրք Հ. 163/

Առք � վաճառքի կամ այլ պայմանագրով ձեռք բերված
գ�յքի նկատմամբ սեփական�թյան իրավ�նքը ծագ�մ է գ�յքը
ձեռք բերողին հանձնել� պահից, իսկ եթե գ�յքի նկատմամբ
սեփական�թյան իրավ�նքը ենթակա է պետական գրանցման
ապա գրանցման պահից, անշարժ գ�յքի նկատմամբ կնքված
ցանկացած պայմանագիր կնքվ�մ է գրավոր, ենթակա է
նոտարական վավերացման, իսկ իրավ�նքը` պետական
գրանցման:

Բնակելի տան, բնակարանի, բնակելի տան մի մասի կամ
բնակարանի մասի վաճառքի պայմանագրի էական պայման է
տվյալ բնակելի տարածքի նկատմամբ օրենքով սահմանված
կարգով օկտագործման գրանցված իրավ�նք �նեցող անձանց
անվանացանկը, ինչպես նաև այն անձանց անվանաց�ցակը,
որոնք բնակարանի կամ բնակելի տան նկատմամբ
օգտագործման իրավ�նք են �նեցել մինչև 1999 թ. թվականի
հ�նվարի 2-ը:Համայնքին սեփական�թյան իրավ�նքով
պատկանող գ�յքի օտարման, վարձակալ�թյան, կամ գ�յքի
նկատմամբ այլ իրավ�նքները փոխանցել� գործարքների
վավերացման ժամանակ նոտարին պետք է ներկայացվի նաև
հաստատված վարձավճարների չափը և աճ�րդային եղանակով
օտարվող գ�յքի մեկնարկային գինը: Պետական
սեփական�թյ�ն հանդիսացող հողամասը համայնքի ավա-
գան� կամ համայնքի ղեկավարի կողմից օտարել� կամ
վարձակալ�թյան հանձնել� վերաբերյալ գործարքները
վավերացնելիս պահանջվ�մ է ներկայացնել դրանց
իրականացման իրավական հիմքերը, ինչպես նաև իրավական 
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ակտը, համաձայն որի` տվյալ համայնքի ղեկավարին իրավ�նք
է վերապահվել կնքել նման գործարքներ:

Ինչ է ռենտան. 

Ռենտան դա գրավոր պայմանագրի մի ձև է, ըստ որի
պայմանագրի մի կողմը (Ռենտա ստացողը (գ�յքի
սեփականատերը )) մյ�ս կողմին (Ռենտա վճաևողին (գ�յքը
գնողին)) սեփական�թյան իրավ�նքով հանձն�մ է գ�յք, իսկ
ռենտա վճարողը (գնորդը ) պարտավորվ�մ է ստացողին (գ�յքի
սեփականատիրոջը) այդ գ�յքի դիմաց պարբերաբար վճարել
ռենտա` որոշակի գ�մար: Ռենտայի վճարի դիմաց անշարժ
գ�յքի օտար�մը նախատեսող ռենտայի պայմանագրով անշարժ
գ�յքի սեփական�թյան իրավ�նքի փոխանց�մը ենթակա է
պետական գրանցման. Ռենտայի պայմանագրով կարող է
սահմանվել անժամկետ (մշտական ռենտա) կամ ռենտա
ստացողի կյանքի ընթացք�մ (ցմահ ռենտա) ռենտա վճարել�
պարտական�թյ�ն:

Անշարժ գ�յքի նկատմամբ ցանկացած իրավ�նք
պարտադիր կարգով պետք է գրանցվի ՀՀ կառավար�թյանն
առընթեր անշարժ գ�յքի կադաստրի պետական կոմիտեի
տարածքային ստորաբաժան�մ�մ, որի համար կատարվելիք
վճար�մների չափը սահմանվ�մ և փոփոխվ�մ է օրենքով:

Օտար�մ

Պետական և համայնքային սեփական�թյ�ն հանդիսացող
հողամասերն օտարվ�մ են`
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ա)

բ)
գ)
դ)  

սեփական�թյան իրավ�նքն անհատ�յց
փոխանցել� միջոցով,
�ղղակի վաճառքի միջոցով,
փոխանակ�թյան միջոցով,
աճ�րդով:



Համայնքի վարչական տարածք�մ հողամասերն օտարվ�մ են
համայնքի ղեկավարի, իսկ վարչական սահմաններից դ�րս`
մարզպետների կողմից:

Ում կարողեն անհատ�յց փոխանցվել հողամասի նկատմամբ
սեփական�թյան իրավ�նքը

Սեփական�թյան իրավ�նքով անհատ�յց փոխանցվ�մ
են գյ�ղատնտեսական գործ�նե�թյան համար, որպես
տնամերձ կամ անհատական բնակելի տան կառ�ցման �
սպասարկման համար`
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ա)

բ)

գ)
դ)

ե) 

սահմանամերձ, լեռնային, բարձր լեռնային,
երկրաշարժից տ�ժած և լքված բնակավայրեր�մ
(ցանկը հաստատ�մ է կառավար�թյ�նը) հողի
սեփականշնորհ�մից չօգտված, տնամերձ կամ
բնակելի տան շինարար�թյան և դրա սպասարկման
համար հողամասեր չստացած (ձեռք չբերած) 
ընտանիքներին
այն ընտանիքներին, որոնք ցանկան�մ են մշտական
բնակ�թյ�ն հաստատել սահմանամերձ, լեռնային,
բարձր լեռնային և լքված բնակավայրեր�մ
ՀՀ  կառավար�թյան  որոշմամբ վերաբնակեցվածներին
զինվորական ծառայ�թյան ընթացք�մ, ծառայ�թյան
ժամանակ ստացված վնասվածքի հետևանքով
ծառայ�թյ�նից սահմանված կարգով արձակվել�ց
հետո 5-ը տարվա ընթացք�մ հաշմանդամ դարձած
անձանց (ընտանիքներին), չորս և ավելի երեխա
�նեցող ընտանիքներին, որոնք չեն օգտվել հողի
սեփականշնորհ�մից, նախկին�մ չեն ստացել (ձեռք
բերել) տնամերձ կամ բնակելի տան շինարար�թյան
� դրա սպասարկման համար հողամաս
բռնադատվածներին կամ նրանց առաջին հերթի
ժառանգներից մեկին, որոնք չեն օգտվել հողի
սեփականաշնորհ�մից, նախկին�մ չեն ստացել (ձեռք



Հողամասի անհատ�յց տրամադր�մից օգտվող ընտանիքներին
գյ�ղատնտեսական գործ�նե�թյան համար տրամադրվող
հողամասի չափը որոշվ�մ է տվյալ համայնք�մ սեփա-
կանշնորհված հողաբաժնի չափից ոչ ավելի` ընտանիք-
ընտանիք անդամ հարաբեր�թյամբ, իսկ տնամերձ հողամասերի
չափը` հողաշինարարական և քաղաքաշինական փաս-
տաթղթերով:

Հողամասերի անհատ�յց տրամադրման կարգը

Համայնքի վարչական սահմաններ�մ գտնվող պետական
սեփական�թյ�ն հանդիսացող հողամասերն անհատ�յց
տրամադր�մ է համայնքի ղեկավարը` ավագան� համա-
ձայն�թյամբ, զանգվածային լրատվ�թյան կամ այլ միջոցներով
այդ մասին տեղեկացնելով բնակչ�թյանը: Տեղեկ�թյ�նը
հրապարակել�ց հետո մեկ ամսվա ընթացք�մ, որից հետո հինգ
օրվա ընթացք�մ, ամփոփվ�մ են ընդ�նված դիմ�մները, որից
հետո ճշտվ�մ են պահանջվող հողատարած�թյ�նները:
Զոհված և հաշմանդամ դարձած ազատամարտիկների
ընտանիքների անդամներին, որոնք նախկին�մ չեն օգտվել
սեփականաշնորհ�մից և 2.1 կետի դ) ենթակետի անձանց
հողամասերը սեփական�թյան իրավ�նքով տրվ�մ են
առաջնահերթ, իսկ մյ�ս քաղաքացիներին` վիճակահա-
ն�թյամբ: Վիճակահան�թյան արդյ�նքների հիման վրա
կազմվ�մ են արձանագր�թյ�ններ (տես ձև 2 և 3):
Արձանագր�թյ�նները ստորագր�մ է համայնքի ղեկավարը:
Արձնագր�թյան հիման վրա տեղական ինքնակառավարման
մարմնի և հող ձեռք բերողների միջև նվիրատվ�թյան
պայմաններով կնքվ�մ է հողի օտարման պայմանագիր (տես
հավելված 3)
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բերել) տնամերձ կամ բնակելի տան շինարար�թյան և
դրա սպասարկման համար հողամաս` այն
բնակավայրեր�մ, որտեղ նրանք բնակվել են
բռնադատման պահին:



Հողամասերի օտար�մն �ղիղ վաճառքի ձևով

Ինչ է �ղղակի վաճառք

Ուղղակի վաճառք է համարվ�մ, եթե գնորդը օրենքի
�ժով կամ այլ հանգամանքների բեր�մով (պայմանագրի
օգտագործ�մ և այլն) արդեն հայտնի է և �նի գնման
նախապատվ�թյան իրավ�նք: Մասնավորապես` 
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1.

2.

3.
4.

Առաջին պետական գրանցման աշխատանքների
իրականացման ընթացք�մ կադաստրային քարտե-
զագրման արդյ�նք�մ սեփականատերերի կողմից
նշված չափից մինչև 20% և ավելի յ�րաքանչյ�ր
միավոր հողամասի կամ սեփականաշնորհված
ընդհան�ր հողաբաժնի չափից փաստացի օգտա-
գործման դեպք�մ, այն օտարվ�մ է փաստացի
օգտագործման տվյալ պահի գործող կադաստրային
արժեքի 30%-ի չափով:
Քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք, որոնք
ավելի քան 10-ը տարի անընդմեջ, բարեխիղճ �
բացահայտ, սակայն առանց իրենց իրավ�նքների
իրավաբանական ձևակերպման օգտվ�մ են պե-
տ�թյան կամ համայնքի հողերից, �նեն այդ
հողամասերից սեփական�թյան իրավ�նքով հողա-
մասեր ձեռք բերել� նախապատվ�թյան իրավ�նք,
եթե օրենքով արգելված չէ սեփական�թյան իրավ�ն-
քով այդ հողամասերը ձեռք բերելը: Ձեռք բերման
վաղեմ�թյան իրավ�նքը տրամադրվ�մ է պետական
կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման
մարմինների որոշ�մներով կամ դատական կարգով:
ՀՀ կառավար�թյան որոշմամբ վերաբնակեցվածներին
Մասնավորեցված ձեռնարկ�թյ�նների � սեփակա-
նշնորհված սակավաբնակարան շենքերի � շին�-
թյ�նների պահպանման � սպասարկման համար



Աճ�րդ

Պետ�թյան և համայնքների սեփական�թյ�ն
հանդիսացող հողամասերի վաճառքը կատարվ�մ է աճ�րդով:
Համայնքների սեփական�թյ�ն հանդիսացող հողերի աճ�րդը
կազմակերպ�մ է համայնքի ղեկավարը, իսկ համայնքի
սահմաններից դ�րս` մարզպետը:

Ինչպես է կազմակերպվ�մ աճ�րդը

Աճ�րդի անցկացման օրվանից մեկ ամիս առաջ
կազմակերպիչը զանգվածային լրատվ�թյան միջոցներով
(ՙՀայաստանի Հանրապետ�թյ�ն՚ օրաթերթ�մ` պարտադիր)
հրապարակ�մ է սակարկ�թյ�նների անցկացման տեղը, օրը.
ժամը, հողամասի գտնվել� վայրը, ծածկագիրը, մեկնարկային
գինը, օգտագործման նպատակը, չափերը, ճանապարհների,
ջրատարի, կոյ�ղ�, էլ. հաղորդման գծերի, գազատարի
առկայ�թյան մասին տվյալները (գյ�ղատնտեսական
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5. ՀՀ միջազգային պայմանագրերով նախատեսված
դեպքեր�մ Հողամասերի օտար�մն �ղղակի
վաճառքի ձևով կատարվ�մ է նաև ՀՀ օրենսդր�թյամբ
սահմանված կարգով ոչ բնակելի շենքերը,
շին�թյ�նները բնակելի վերափոխել� արդյ�նք�մ
ձևավորված բնակելի տների պահպանման �
սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասերն
օտարելիս, գոյ�թյ�ն �նեցող բնակելի, հասա-
րակական, արդյ�նաբերական և այլ նշանակ�թյան
օբյեկտների, ինչպես նաև գյ�ղատնտեսական
նշանակ�թյան հողամասերի ընդլայնման համար, եթե
հնարավոր չէ լրաց�ցիչ օտարվող հողամասը որպես
առանձին գ�յքային միավոր օտարել աճ�րդային
կարգով: Այս հողամասերի �ղղակի վաճառքի գինը
սահմանվ�մ է տվյալ հողամասի կադաստրային գնի
չափով:



հողամասերի դեպք�մ` նաև որակական հատկանիշները),
ինչպես նաև տվյալներ հողամասի նկատմամբ սահմանափա-
կ�մների մասին: Կառ�ցապատման համար նախատեսվող
հողամասերի աճ�րդի պայմաններ�մ նշվ�մ են կառ�ցա-
պատմանն առնչվող բոլոր քաղաքաշինական, բնապահպանա-
կան և այլ բն�յթի պահանջները և սահմանափակ�մները,
ելակետային տվյալներն � տեխնիկական պայմանները,
ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի և առք �
վաճառքի պայմանագրի նախագծերը, աճ�րդի կազմակերպչի
կողմից հաստատված հողամասի հատակագիծը, որոնք աճ�րդի
արդյ�նքների ամփոփ�մից հետո 12 օրյա ժամկետ�մ տրամա-
դրվ�մ են աճ�րդյ�մ հաղթողին: Աճ�րդին մասնակցել
ցանկացողները ներկայացն�մ են հայտ (տես հավելված 4)
հայտերի ընդ�ն�մը և մասնակիցների գրանց�մը դադարեց-
վ�մ է աճ�րդի անցկացման օրվանից երեք օր առաջ: Աճ�րդին
իրավ�նք �նեն մասնակցել� միայն գրանցված անձինք,
կազմակերպիչները և արձանագրողը: Աճ�րդն սկսվել� պահից
աճ�րդի անցկացման վայր (դահլիճ) արգելվ�մ է: Յ�րաքան-
չյ�ր սակարկ�թյան արդյ�նքով կազմվ�մ է առանձին
արձանագր�թյ�ն (ձև N 5): Գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան
հողամասերի աճ�րդի դեպք�մ մեկ լոտով օտարվող հողամասի
առավելագ�յն չափը չի կարող 20 հա-ից ավել լինել, իսկ
նվազագ�յն չափը չի կարող պակաս լինել տվյալ համայնք�մ
սեփականշնորհված հողաբաժնի չափից: Աճ�րդն սկսվ�մ է,
եթե մասնակիցների թիվը մեկից ավելի է: Աճ�րդի մեկնարկային
գինը սահման�մ է համայնքի ղեկավարը` համաձայնեցնելով
ավագան� հետ, բայց այն չի կարող պակաս լինել հողի
կադաստրային արժեքի 50%-ից: 

Երբ է աճ�րդը համարվ�մ չկայացած

Աճ�րդն համարվ�մ է չկայացած, եթե ներկայացվել է
մասնակց�թյան մեկ հայտ, կամ սակարկ�թյ�ններ�մ հաղթած
անձը հրաժարվել է հողամասը ձեռք բերել�ց: 
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Այն կարող է չկայացած համարվել նաև դատական կարգով:
Աճ�րդ�մ հաղթած և հողամասը գնել�ց հրաժարված

անձին չի վերադարձվ�մ նախավճարը և նա զրկվ�մ է տվյալ
հողամասն �ղղակի վաճառքով գնել� իրավ�նքից: Առաջին
անգամ աճ�րդը չկայանալ� դեպք�մ երկրորդ աճ�րդը
կազմակերպվ�մ և անցկացվ�մ է սովորական ընթացակարգով,
բացառ�թյամբ գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողամա-
սերի, որն անցկացվ�մ է յոթ աշխատանքային օրվա ընթացք�մ:
Եթե աճ�րդը չի կայան�մ մեկ հայտ ներկայացնել� պատ-
ճառով,ապա հողամասն �ղղակի վաճառքի միջոցով կարող է
օտարվել առաջին հերթին աճ�րդի մասնակց�թյան հայտ
ներկայացնողին, իսկ նրա հրաժարվել� դեպք�մ` այլ անձանց:
Եվ սակարկ�թյ�նների արդյ�նքների և դրա չկայանալ�
դեպք�մ կազմվ�մ են արձանագր�թյ�նները (ձև NN 5; 6; 7):

Ինչ փաստաթղթեր են ներկայացն�մ աճ�րդին մասնակցել�
համար

Աճ�րդին մասնակցել� համար պետք է ներկայացվեն`

Նախավճարը մ�ծվ�մ է աճ�րդի անկացման օրը, որը
սահմանվ�մ է տվյալ հողամասի  մեկնարկային գնի 5%-ի
չափով: Հաղթել� դեպք�մ այդ նախավճարը ներառվ�մ է
վաճառքի գնի մեջ, իսկ չհաղթել� դեպք�մ` վերադարձվ�մ է
ն�յն օրը:
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ա)
բ)

գ)
դ)

հայտ (ձև N4)
աճ�րդին մասնակց�թյան համար սահմանված
վճարի անդորրագիր
անձնագիր, իրավաբանական անձանց համար` հիմ-
նադիր փաստաթղթեր
նախավճարի մ�ծման ապաց�յց (անդորրագիր,
տեղեկանք և այլն):
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ՀՀ կառավար�թյ�ն, Որոշ�մ N 286
ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ՍԵՓԱԿԱՆCԹՅCՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ
ՀՈՂԱՄԱՍԵՐՆ ՕՏԱՐԵԼC ԵՎ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼC ԿԱՐԳԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼC ՄԱՍԻՆ (1-ԻՆ ՄԱՍ)

Ընդ�նվել է 12.04.2001
Վավերացվել է 12.04.2001

Ուժի մեջ է մտել 08.05.2001

22.

23. 

V. ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՕՏԱՐCՄՆ ԱՃCՐԴԱՅԻՆ ԿԱՐԳՈՎ

Հողամասերն աճ�րդային կարգով օտարվ�մ են
Հայաստանի Հանրապետ�թյան հողային օրենսգրքի 67-րդ,
68-րդ, 69-րդ և 70-րդ հոդվածներով, հրապարակային
սակարկ�թյ�նների մասին Հայաստանի
Հանրապետ�թյան օրենքով սահմանված կարգով,
դասական աճ�րդով:
Կառ�ցապատման համար նախատեսվող հողամասերի
աճ�րդի պայմաններ�մ նշվ�մ են կառ�ցապատմանն
առնչվող բոլոր քաղաքաշինական, բնապահպանական և
այլն բն�յթի պահանջները և սահմանափակ�մները,
ելակետային տվյալներն � տեխնիկական պայմանները:
Աճ�րդի կազմակերպման փաստաթղթերի փաթեթ�մ
ներառվ�մ են ս�յն կետ�մ նշված պահանջներին,
սահմանափակ�մներին և պայմաններին համապատաս-
խան, սահմանված կարգով կազմված ճարտարապետա-
հատակագծային առաջադրանքի և առ�վաճառքի
պայմանագրի նախագծերը, ինչպես նաև աճ�րդի
կազմակերպչի կողմից հաստատված հողամասի
հատակագիծը, որոնք աճ�րդի արդյ�նքների ամփոփ�մից
հետո 12- օրյա ժամկետ�մ տրամադրվ�մ են աճ�րդ�մ
հաղթողին: (23-րդ կետի փոփ. 07.04.05 թիվ 684-ն որոշ�մ)

23.1 Գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողամա-
սերի աճ�րդի դեպք�մ մեկ լոտով օտարվող հողամասի
առավելագ�յն չափը չի կարող 20 հեկտարից ավելի լինել,
իսկ նվազագ�յն չափը չի կարող պակաս լինել տվյալ
համայնք�մ սեփականաշնորհված հողաբաժնի չափից, եթե
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24.

25.

26.

27.

28.    

համայնքի հողերի գոտեվորման և օգտագործման սխեմայով
այլ չափ նախատեսված չէ::
(23.1-րդ կետը լրաց. 30.09.04 թիվ 1572-ն որոշ�մ)
Աճ�րդը կազմակերպ�մ է համայնքի ղեկավարը
(Երևան�մ` Երևանի քաղաքապետը): Համայնքների
վարչական սահմաններից դ�րս` մարզի սահմաններ�մ
գտնվող հողերի աճ�րդը կազմակերպ�մ է մարզպետը:
Աճ�րդի անցկացման ձևի մասին նշվ�մ է աճ�րդի
իրականացման մասին ծան�ցման մեջ:
Աճ�րդին մասնակցել� համար ներկայացվ�մ են հետևյալ
փաստաթղթերը` 

ա) հայտ` նշելով հողամասի ձեռքբերման
նպատակը` համաձայն ս�յն կարգի N 4 ձևի.

բ) աճ�րդին մասնակց�թյան համար սահմանված
վճարի անդորրագիր.

գ) անձնագիր, իրավաբանական անձանց համար`
հիմնադիր փաստաթղթեր:
Եթե աճ�րդը չի կայան�մ մեկ հայտ ներկայացնել�
պատճառով, ապա հողամասն �ղղակի վաճառքի միջոցով
կարող է օտարվել առաջին հերթին աճ�րդի մաս-
նակց�թյան հայտ ներկայացնողին, իսկ նրա հրաժարվել�
դեպք�մ` այլ անձանց: Ինչպես սակարկ�թյ�նների
արդյ�նքների, այնպես էլ աճ�րդը չկայանալ� դեպք�մ
կազմվ�մ են համապատասխան արձանագր�թյ�ններ`
համաձայն ա�յն կարգի NN 5, 6 և 7 ձևերի:
Աճ�րդ�մ հաղթած և հողամասը գնել�ց հրաժարված
անձի մ�ծած նախավճարը չի վերադարձվ�մ: Նա զրկվ�մ
է նաև տվյալ հողամասն �ղղակի վաճառքի միջոցով գնել�
իրավ�նքից: 



ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՎԻՐԱՏՎCԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

_____ __________ 200 թ.

________________________ (այս�հետ` նվիրատ�), մի կողմից, 
(համայնքի ղեկավարի ան�նը, ազգան�նը)

______________________ (այս�հետ` նվիրառ�), մյ�ս կողմից, 
(քաղաքաց� ան�նը, հայրան�նը, ազգան�նը)

200 թ. _____________ _______ - ի N _______________ որոշման և
վիճակահան�թյան արդյ�նքների մասին _________________N
արձանագր�թյան հիման վրա կնքեցին ս�յն պայմանագիրը
հետևյալի մասին.
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Ուժի մեջ է մտել 8.05.2001

1.

2.

Ս�յն պայմանագրին համապատասխան` նվիրատ�ն
անհատ�յց սեփական�թյան իրավ�նքով նվիրառ�ին է
հատկացն�մ պետ�թյան (համայնքի) (ընդգծել)
սեփական�թյ�նը հանդիսացող __________ հա, այդ թվ�մ` 
______________________________ հողամասը, որը գտնվ�մ է 

(նշել հողատեքստերը) 

___________________________________________________-�մ:
(մարզի, համայնքի անվան�մը)

Հողամասը հատկացվ�մ է 
________________________________________________ համար:

(հողամասի տրամադրման նպատակը)
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3.

4.

5.

6.

7.

8.   

Պայմանագրին, որպես անբաժանելի մաս, կցվ�մ է
հողամասի հատակագիծը:

Արգելվ�մ է տրամադրված հողամասի օգտագործ�մն այլ
նպատակներով:

Ս�յն պայմանագիրը նոտարական վավերացման օրվանից
30-օրյա ժամկետ�մ ներկայացնել Հայաստանի
Հանրապետ�թյան կառավար�թյանն առընթեր անշարժ
գ�յքի կադաստրի պետական կոմիտեի համապատասխան
տարածքային ստորաբաժան�մ` իրավ�նքների պետական
գրանցման համար:

Ս�յն պայմանագիրը կնքվ�մ է __________________________
հավասարազոր օրինակից, որոնցից մեկական օրինակ
պահվ�մ է կողմերի մոտ, ինչպես նաև անշարժ գ�յքի
գրանցման լիազորված պետական մարմն�մ:

Կողմերի միջև ծագած տարաձայն�թյ�նները լ�ծվ�մ են
փոխադարձ համաձայն�թյամբ կամ Հայաստանի
Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով:

Կողմերի վավերատարրերը`

Նվիրատ� ________________     Նվիրառ� _______________
(ան�նը, հայրան�նը,                                            (ան�նը, հայրան�նը,     

ազգան�նը)                                                                        ազգան�նը) 

__________________                             __________________
(ստորագր�թյ�նը)                                                             (ստորագր�թյ�նը)

Կ.Տ.



Ձև N 4

ՀԱՅՏ

ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ` ԱՃCՐԴՈՎ ՎԱՃԱՌՔԻՆ 
ՄԱՍՆԱԿՑԵԼC ՄԱՍԻՆ

_________________________________________________________
(հայտը ներկայացնող քաղաքաց� կամ իրավաբանական անձի ղեկավարի ան�նը,

հայրան�նը, ազգան�նը, հասցեն)
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Ընդ�նվել է 12.04.2001
Վավերացվել է 12.04.2001

Ուժի մեջ է մտել 08.05.2001

1.

2.

3.

Ծանոթանալով 200 թ. ______ _____ - ին ________համայնք�մ
կայանալիք աճ�րդ�մ___________________________________
համար վաճառվող հողամասերի մասին հրապարակված
տեղեկ�թյ�ններին` ցանկան�մ եմ մասնակցել աճ�րդին և
գնել ______________ հողամաս` ____________ հա մակերեսով:

Աճ�րդի արդյ�նք�մ հողամաս գնել� դեպք�մ
պարտավորվ�մ եմ 10 օրվա ընթացք�մ կնքել առ�ծախի
պայմանագիր

Տեղյակ եմ, որ պայմանավորված գ�մարը 10 օրվա
ընթացք�մ չմ�ծել� կամ սահմանված ժամկետ�մ
պայմանագիրը չկնքել� դեպք�մ նախավճարը չի
վերադարձվել�:

Դիմող ________________________________________________
(ստորագր�թյ�նը) (ան�նը, հայրան�նը, ազգան�նը)
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Անձնագիր ____________________________________________
(համար, երբ և �մ կողմից է տրված)

Հայտն ընդ�նված է 200__թ. _____________ ___________ - ին:

Ընդ�նող ______________   _____________________________
(ստորագր�թյ�նը)                    (ան�նը, հայրան�նը, ազգան�նը)

____________________________________________________ Կ.Տ.
(կտրման գիծ)

Հողամասերի` աճ�րդով վաճառքի մասին հայտն ընդ�նված
է 200__թ. _____________________ - ին և գրանցված է հայտերի
հաշվառման մատյանի ________________________ համարով:

Ընդ�նող ______________   _____________________________
(ստորագր�թյ�նը)                     (ան�նը, հայրան�նը, ազգան�նը)

(կտրոնը հանձնվ�մ է դիմողին)



Ձև 7
“Հաստատ�մ եմ”

Աճ�րդը կազմակերպող լիազորված 
մարմնի ղեկավար ____________________

(ան�նը, հայրան�նը,

____________________
ազգան�նը)

____________________
(ստորագր�թյ�նը)

Կ.Տ.

_____   ________ 200 թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐCԹՅCՆ N ________

ԱՃCՐԴԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՄԱՐԵԼC ՄԱՍԻՆ

_____ _______________________ 200 թ.

______ ____________ 200 թ. կայացած աճ�րդի արդյ�նքներով
հետևյալ հողամասերի աճ�րդը համարվ�մ է չկայացած`
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Վավերացվել է 12.04.2001

Ուժի մեջ է մտել 08.05.2001



Աճ�րդի կազմակերպիչ
__________________              __________________

(ստորագր�թյ�նը)                                    (ան�նը, հայրան�նը,
ազգան�նը)

Արձանագրող 
__________________              __________________

(ստորագր�թյ�նը)                                    (ան�նը, հայրան�նը,
ազգան�նը)

(լրացվ�մ է աճ�րդի կայացման օրը` ըստ աճ�րդի
արդյ�նքների)
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NN
ր/կ

Հողամասի
օգտագոր-

ծման
նպատակը 

Հասցեն Վաճառքի
գինը 

(հազ. դրամ

Աճ�րդ�մ
առաջար-

կած
առավելա-
գ�յն գինը 

(հազ.
դրամ)

Աճ�րդի
չկայաց-

ման
պատճառ-

ները 

1 2 3 4 5 6



Ձև N 5
“Հաստատ�մ եմ”

Աճ�րդը կազմակերպող լիազորված 
մարմնի ղեկավար ____________________

(ան�նը, հայրան�նը,

____________________
ազգան�նը)

____________________
(ստորագր�թյ�նը)

Կ.Տ.

_____   ________ 200 թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐCԹՅCՆ N ________

ՀՈՂԱՄԱՍՆ ԱՃCՐԴՈՎ ՎԱճԱՌԵԼC ՄԱՍԻՆ

_____  _______________________ 200  թ.
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1.

2.

Հողամասի օգտագործման նպատակը, հասցեն 
____________________________________________________

Հողամասն աճ�րդով վաճառել� մասին համապատասխան
որոշման համարը և  տարեթիվը 

____________________________________________________



Գնորդ ___________________
(ստորա գր�թյ�նը)

Աճ�րդի կազմակերպիչ 
__________________                    _________________

(ստորագր�թյ�նը)                                            (ան�նը, հայրան�նը,
ազգան�նը)

Արձանագրող 
__________________                    _________________

(ստորագր�թյ�նը)                                            (ան�նը, հայրան�նը,
ազգան�նը)

(լրացվ�մ է աճ�րդի կայացման օրը` ըստ աճ�րդի
արդյ�նքների)
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1.Աճ�րդի մասնակիցների թիվը _________________________
2.Վաճառվող հողամասի համարը, ինդեքսը _______________
3.Նախավճարի չափը (հազ. դրամ) ________________________
4.Հողամասի մեկնարկային  գինը (հազ. դրամ)______________
5.Աճ�րդային քայլի չափը (հազ. դրամ) ___________________
6.Աճ�րդ�մ առաջարկված հողամասի առավելագ�յն

(վաճառքի)  գինը (հազ. դրամ) 
7.Գնորդի տոմսի համարը _______________________________
8.Գնորդի ան�նը, հայրան�նը, ազ գան�նը, անձնագրային 

տվյալները, իրավաբանական անձի անվան�մը, հասցեն, 
հեռախոսահամարը __________________________________



Ձև N 6
“Հաստատ�մ եմ”

Աճ�րդը կազմակերպող լիազորված 
մարմնի ղեկավար ____________________

(ան�նը, հայրան�նը,

____________________
ազգան�նը)

____________________
(ստորագր�թյ�նը)

Կ.Տ.

_____   ________ 200 թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐCԹՅCՆ N ________

ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ` ԱՃCՐԴՈՎ ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՐԴՅCՆՔՆԵՐԻ
ՄԱՍԻՆ

_____  _______________________ 200 թ.

Աճ�րդի անցկացման տարեթիվը _____________________ 200 թ.
Անցկացման վայրը _______________________________________
Աճ�րդի հանված հողամասերի թիվը և մակերեսը ___________
Աճ�րդի մասնակիցների թիվը  ____________________________
Վաճառված հողամասերի թիվը և մակերեսը ________________
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Նախավճարի ընդհան�ր գ�մարը _________________________
Աճ�րդից հետո վերադարձված նախավճարի չափը  _________

Աճ�րդի արդյ�նքները

Աճ�րդի կազմակերպիչ 
__________________                    _________________

(ստորագր�թյ�նը)                                            (ան�նը, հայրան�նը,
ազգան�նը)

Արձանագրող 
__________________                    _________________

(ստորագր�թյ�նը)                                            (ան�նը, հայրան�նը,
ազգան�նը)

(լրացվ�մ է աճ�րդի կայացման օրը` ըստ աճ�րդի
արդյ�նքների)
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NN
ր/կ

Հողամասի
օգտագործման

նպատակը

Հասցեն Վաճառքի
գինը (հազ.

դրամ)

Տեղեկ�թյ�ն-
ներ գնորդի

մասին

Վճար�մների 
կարգը

1 2 3 4 5 6



Ձև N 2
“Հաստատ�մ եմ”

Համայնքի ղեկավար  ____________________
(ան�նը, հայրան�նը,

____________________
ազգան�նը)

____________________
(ստորագր�թյ�նը)

Կ.Տ.

_____   ________ 200 թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐCԹՅCՆ N ________

ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՍԵՓԱԿԱՆCԹՅԱՆ ԻՐԱՎCՆՔՈՎ
ԱՆՀԱՏCՅՑ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼC ՎԻՃԱԿԱՀԱՆCԹՅԱՆ 

ՄԱՍԻՆ
_____  _______________________ 200 թ.

Վիճակահան�թյան անցկացման ամսաթիվը ____ _____200 թ.
Վիճակահան�թյան վայրը ________________________________
մարզի ________________ համայնքի ղեկավարի (Երևան�մ`
Երևանի քաղաքապետի)` սեփական�թյան իրավ�նքով
անհատ�յց հողամասեր հատկացնել� մասին 200__թ. N _____
որոշմամբ առանձնացված __________________ հողակտորների
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վիճակահան�թյան արդյ�նք�մ քաղաքացի
_________________________________________________________

(ան�նը, հայրան�նը, ազգան�նը)

_________________________________________________________
(հասցեն, հեռախոսահամարը)

վիճակահան�թյան տոմսի համարը ____________   ______ձեռք է
բեր�մ _______________ հա հողամաս, որից
_________________________________________________________

(հողատեսքը, կադաստրային արժեքը) 

գյ�ղատնտեսական գործ�նե�թյ�ն ծավալել� և ________ հա,
որից` ___________________________________ որպես տնամերձ:

(հողատեսքը, կադաստրային արժեքը)

Անհտ�յց տրամադրվող հողամասի համարը (ինդեքսը)
_________ Սահմանված մեկ հողաբաժնի չափը` _________ հա
Հողամասի նկատմամբ տարածվող սահմանափակ�մները
(ներառյալ սերվիտ�տները)
_________________________________________________________

Վիճակահան�թյան մասնակից

_____________________                   _____________________
(ստորագր�թյ�նը)                                                      (ան�նը, հայրան�նը,

ազգան�նը)

Հանձնաժողովի նախագահ 

_____________________                   _____________________
(ստորագր�թյ�նը)                                                      (ան�նը, հայրան�նը,

ազգան�նը)
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Անդամներ

_____________________                   _____________________
(ստորագր�թյ�նը)                                                      (ան�նը, հայրան�նը,

ազգան�նը)

_____________________                   _____________________
(ստորագր�թյ�նը)                                                      (ան�նը, հայրան�նը,

ազգան�նը)

_____________________                   _____________________
(ստորագր�թյ�նը)                                                      (ան�նը, հայրան�նը,

ազգան�նը)

(լրացվ�մ է վիճակահան�թյան անցկացման օրը` ըստ
վիճակահան�թյան արդյ�նքների)
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Ձև N 1
Հայաստանի Հանրապետ�թյան

________________________ մարզի ________

____________________ համայնքի ղեկավար
_______________________________________

(ան�նը, հայրան�նը, ազգան�նը) 
_______________________________________

(դիմ�մը ներկայացնող քաղաքաց� 
ան�նը, հայրան�նը, ազգան�նը, հասցեն)

_______________________________________

ԴԻՄCՄ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆCԹՅCՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ
ՍԵՓԱԿԱՆCԹՅԱՆ ԻՐԱՎCՆՔՈՎ ԱՆՀԱՏCՅՑ

ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ծանոթանալով 200__թ. _______________     _______-ին համայնքի
ղեկավարի (Երևան�մ` Երևանի քաղաքապետի)` պետական
սեփական�թյ�ն հանդիսացող հողերից սեփական�թյան
իրավ�նքով անհատ�յց տրամադրել� մասին հայտա-
րար�թյանը` խնդր�մ եմ իմ __________________ անձից
բաղկացած ընտանիքին տրամադրել համապատասխան չափով
հողամաս` գյ�ղատնտեսական գործ�նե�թյ�ն ծավալել� և
որպես տնամերձ օ գտա գործել� նպատակով (անհրաժեշտն
ընդգծել):

143

ՍԵՓԱԿԱՆCԹՅCՆ

ՀՀ կառավար�թյ�ն, Որոշ�մ N 286
ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ՍԵՓԱԿԱՆCԹՅCՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ
ՀՈՂԱՄԱՍԵՐՆ ՕՏԱՐԵԼC ԵՎ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼC ԿԱՐԳԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼC ՄԱՍԻՆ (1-ԻՆ ՄԱՍ)

Ընդ�նվել է 12.04.2001
Վավերացվել է 12.04.2001

Ուժի մեջ է մտել 08.05.2001



Հայտն�մ եմ, որ ես և իմ ընտանիքի անդամները նախկին�մ
չենք օգտվել հողի սեփականաշնորհման իրավ�նքից:

Դիմող
_____________________                   _____________________

(ստորագր�թյ�նը)                                                      (ան�նը, հայրան�նը,

ազգան�նը)

Անձնագիր
_________________________________________________________

(համարը, երբ և �մ կողմից է տրված)

Դիմ�մն ընդ�նված է 200__թ. _________ ____ - ին և գրանցված է
դիմ�մների հաշվառման մատյանի ____________ համարով:

Ընդ�նող
_____________________                   _____________________

(ստորագր�թյ�նը)                                                      (ան�նը, հայրան�նը,

ազգան�նը)

______________________________________________________Կ.Տ
(կտրման գիծ)

Պետական սեփական�թյ�ն հանդիսացող հողերից
սեփական�թյան իրավ�նքով անհատ�յց տրամադրման մասին
դիմ�մն ընդ�նված է 200 թ. ________   _____ - ին և գրանցված է
հայտերի հաշվառման մատյանի  __________________ համարով:

Ընդ�նող
_____________________                   _____________________

(ստորագր�թյ�նը)                                                      (ան�նը, հայրան�նը,

ազգան�նը)

(կտրոնը հանձնվ�մ է դիմողին)
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Ձև N 3
“Հաստատ�մ եմ”

Համայնքի ղեկավար _____________________
(ան�նը, հայրան�նը, ազ գան�նը)

_____________________
(ստորա գր�թյ�նը) 

Կ.Տ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐCԹՅCՆ N ________

ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՎԻՃԱԿԱՀԱՆCԹՅԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆCԹՅԱՆ
ԻՐԱՎCՆՔՈՎ ԱՆՀԱՏCՅՑ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼC

ԱՐԴՅCՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

_____  _______________________ 200 թ.

Վիճակահան�թյան անցկացման ամսաթիվը ____  ____ 200__թ.
Վիճակահան�թյան վայրը ________________________________
Վիճակահան�թյան ներկայացված հողամասերի թիվը _______,
մակերեսը _____________ հա, այդ թվ�մ`
_________________________________________________________

(նշել հողատեսքերը)

_________________________________________________________
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Վիճակահան�թյան արդյ�նքները

Հանձնաժողովի նախագահ 

_____________________                   _____________________
(ստորագր�թյ�նը)                                                      (ան�նը, հայրան�նը,

ազգան�նը)

Անդամներ

_____________________                   _____________________
(ստորագր�թյ�նը)                                                      (ան�նը, հայրան�նը,

ազգան�նը)

_____________________                   _____________________
(ստորագր�թյ�նը)                                                      (ան�նը, հայրան�նը,

ազգան�նը)

_____________________                   _____________________
(ստորագր�թյ�նը)                                                      (ան�նը, հայրան�նը,

ազգան�նը)

/լրացվ�մ է վիճակահան�թյան անց կացման օրը` ըստ
վիճակահան�թյան արդյ�նքների/
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NN
ր/կ

Վիճակահան
�թյան

մասնակցի
ան�նը,

հայրան�նը,
ազգան�նը

Վիճակահան
�թյան

մասնակցի
բնակ�թյան և

գտնվել�
վայրը

Սահմանված
մեկ

հողաբաժնի
չափը (հա)

Տրամադրվել է (հա)

ընդա-            
մենը               այդ թվ�մ`

գյ�ղ-      տնա-
տնտ.        մերձ

գործ�-
նե�թյան 
համար

1 2 3 4 5               6               7



ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԱՌՔCՎԱՃԱՌՔԻ ՄԱՍԻՆ

________________                                            ___ ___________ 200 թ.
(կնքման վայրը)

________________________(այս�հետ` վաճառող), մի կողմից, և 
( գ�յքն օտարողի անվան�մը
կամ ան�նը, ազգան�նը)

_________________________________________________________
( գ�յքը ձեռք բերողի անվան�մը կամ ան�նը, ազգան�նը)

(այս�հետ` գնորդ), մյ�ս կողմից, կնքեցին ս�յն պայմանա գիրը
հետևյալի մասին.
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1.

2.

I. Պայմանագրի առարկան

Ս�յն պայմանա գրով վաճառողը պարտավորվ�մ է գնորդին,
որպես սեփական�թյ�ն, հանձնել ______________ հա, որից`
______________________________________________________

(հողատեսքերի անվան�մները) 

հողամաս (այս�հետ` գ�յք), իսկ գնորդը պարտավորվ�մ է
ընդ�նել այդ գ�յքը և դրա համար վճարել  _________________
Հայաստանի Հանրապետ�թյան դրամ:

Ս�յն պայմանագրի կնքման պահին գ�յքի գինը գնորդի
կողմից վճարված է:
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3.

4.

Գ�յքի հատակագիծը կցվ�մ է ս�յն պայմանագրին և
հանդիսան�մ է նրա անբաժանելի մասը:

Վաճառողը երաշխավոր�մ է, որ ս�յն պայմանա գրի կնքման
պահին գ�յքը վաճառված, նվիրված կամ գրավ դրված չէ և
արգելանքի տակ չի գտնվ�մ:

5.

6.

7.

II.Կողմերի իրավ�նքները և պարտական�թյ�նները

Վաճառողը պարտավոր է`
5.1.ս�յն պայմանագրից ծագող իրավ�նքների

պետական գրանցման պահից երկօրյա ժամկետ�մ գնորդին`
հանձնման-ընդ�նման ակտով հանձնել գ�յքը, ինչպես նաև`
գ�յքի նկատմամբ գնորդի` գրանցված իրավ�նքները
հավաստող փաստաթղթերը,

5.2.գնորդին հանձնել գ�յքի օգտագործման նպատակի,
չափերի, կար գի, ճանապարհների, ջրատարի, կոյ�ղ�,
էլեկտրահաղորդման գծերի, գազատարի (գյ�ղատնտե-
սական հողերի դեպք�մ` նաև որակական հատկանիշների),
ինչպես նաև սահմանափակ�մների (ներառյալ` սերվի-
տ�տների) առկայ�թյան մասին:

Եթե վաճառողը գնորդին հանձնել է ս�յն պայմանագրի 5.2-րդ
կետ�մ նշված պահանջներին չհամապատասխանող գ�յք,
ապա գնորդն իրավ�նք �նի պահանջել� փոխարինել այդ
գ�յքը կամ` հրաժարվել� հանձնված գ�յքից և պահանջել�
վերադարձնել գ�յքի համար վճարված գինը:

III.Սեփական�թյան իրավ�նքի փոխանց�մը

Ս�յն պայմանագիրը ենթակա է պարտադիր նոտարական
վավերացման:
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8.

9. 

10.

9.

Գ�յքի նկատմամբ գնորդի սեփական�թյան իրավ�նքը ծա
գ�մ է ս�յն պայմանագրից ծագող իրավ�նքների պետական
գրանցման պահից:

IV.Կողմերի պատասխանատվ�թյ�նը

Կողմերը ս�յն պայմանագրով ստանձնած պարտավոր�-
թյ�նները չկատարել� կամ ոչ պատշաճ կերպով կատարել�
համար կր�մ են գ�յքային պատասխանատվ�թյ�ն`
Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ սահ-
մանված կարգով:

V.Պայմանագրի գործող�թյ�նը

Ս�յն պայմանագիրն �ժի մեջ է մտն�մ կնքվել�,
նոտարական կարգով վավերացվել� և Հայաստանի Հան-
րապետ�թյան կառավար�թյան լիազորած պետական
մարմն�մ պայմանագրից ծագող իրավ�նքների գրանցման
պահից և գործ�մ է մինչև կողմերի` ս�յն պայմանա գրով
նախատեսված պարտավոր�թյ�նների պատշաճ կատա-
ր�մը:

VI. Անհաղթահարելի �ժի ազդեց�թյ�նը

Ս�յն պայմանագրով սահմանված պարտավոր�թյ�ններն
ամբողջ�թյամբ կամ մասնակիորեն չկատարել� դեպք�մ
կողմերն ազատվ�մ են պատասխանատվ�թյ�նից, եթե դա
եղել է անհաղթահարելի �ժի արդյ�նք, որը ծա գել է ս�յն
պայմանագիրը կնքել�ց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող
կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն
են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, պատերազմը, ռազմական և
արտակարգ դր�թյան հայտարար�մը, քաղաքական
հ�զ�մները, գործադ�լները, հաղորդակց�թյան միջոցների
աշխատանքի դադարեց�մը, պետական մարմինների



Գնորդ                                                 Վաճառող 
_____________________                   _____________________

(հասցե)                                                                                    (հասցե)

_____________________                   _____________________
(բանկային վավերապայմանները)                             (բանկային վավերապայմանները) 

_____________________                   _____________________
(ստորագր�թյ�նը)                                                        (ստորագր�թյ�նը) 

Կ.Տ                                                                                    Կ.Տ
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12.

13.

14.

ակտերը և այլն, որոնք անհնար են դարձն�մ ս�յն
պայմանագրով սահմանված պարտավոր�թյ�նների կատա-
ր�մը: Եթե անհաղթահարելի �ժի ազդեց�թյ�նը
շար�նակվ�մ է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից
յ�րաքանչյ�րն իրավ�նք �նի լ�ծել� պայմանա գիրը`
դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյ�ս կողմին:

VII.Եզրափակիչ դր�յթներ

Ս�յն պայմանագրով չնախատեսված դեպքեր�մ կողմերն
իրենց պարտական�թյ�նները չկատարել� համար
պատասխանատվ�թյ�ն են կր�մ Հայաստանի Հանրա-
պետ�թյան օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով:

Ս�յն պայմանագր�մ բոլոր փոփոխ�թյ�նները և
լրաց�մները կատարվ�մ են, կամ պայմանագիրը լ�ծվ�մ է
գրավոր համաձայն�թյամբ կամ դատարանի վճռով:

Ս�յն պայմանագիրը կնքված է _______________ օրինակից,
որոնք �նեն հավասարազոր իրավական �ժ: Յ�րաքանչյ�ր
կողմին տրվ�մ է պայմանագրի մեկական օրինակ:
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Ի՞նչ  է  ժառանգ�թյ�նը

Ժառանգ�թյ�նը մահացածի գ�յքը (ժառանգ�թյ�նը)
անփոփոխ վիճակ�մ, որպես միասնական ամբողջ�թյ�ն այլ
անձանց անցելն է: Ժառանգ�թյ�նը բացվ�մ է անձի մահից
հետո: Որպես ժառանգ�թյ�ն մնացած գ�յք է համարվ�մ մինչև
ժառանգատ�ի մահվան օրը նրան պատկանող ամբողջ գ�յքը,
ինչպես նաև դրամը և այլ գ�յքային իրավ�նքներն
(կառ�ցապատ�մ, օգտագործ�մ, տիրապետ�մ և այլն) �
պարտական�թյ�նները (ժառանգատ�ի սեփական�թյ�ն
չհանդիսացող գ�յքի (հողամաս, շին�թյ�ն)նպատակային
օգտագործ�մ(սերվիտ�տ), դրա պահպան�մը և այլն): Որպես
ժառանգ�թյ�ն չեն կարող ժառանգին անցնել մահացածի անձի
հետ անխզելիորեն կապված իրավ�նքները և պարտական�-
թյ�նները (ալիմենտային իրավ�նքներ � պարտավոր�թյ�ն-
ներ,այլ անձի կյանքին � առողջ�թյանը պատճառված վնասը
հատ�ցել� իրավ�նք,ժառանգատ�ի ստեղծագործ�թյան
անձեռնմխելի�թյան ապահով�մ): Եթե ժառանգատ�ն �նի
գիտ�թյան, գրական�թյան, արվեստի և ստեղծագործական
գործ�նե�թյան արդյ�նք համարվող այլ օբյեկտների նկատ-
մամբ հեղինակային իրավ�նք, կամ համահեղինակ է, ապա նրա
մահվանը հաջորդող տարվա հ�նվարի 1-ից հաշված 50 տարվա
ընթացք�մ նրա գ�յքային իրավ�նքները պատկան�մ են իր
ժառանգներին և փոխանցվ�մ են ժառանգաբար:

Ովքե՞ր  կարող  են լինել  ժառանգներ

Ժառանգները լին�մ են ըստ կտակի կամ ըստ օրենքի:
Ըստ կտակի ժառանգներ կարող են լինել ժառանգատ�ի
մահվան ժամանակ կենդանի, նրա (ժառանգատ�ի)
կենդան�թյան ժամանակ սաղմնավորված և նրա մահվանից
հետո կենդանի մնացած քաղաքացիները: Ըստ կտակի
ժառանգներ կարող
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են լինել նաև ժառանգատ�ի մահվան օրը գոյ�թյ�ն �նեցող
իրավաբանական անձիք,Հայաստանի Հանրապետ�թյ�նը և
համայնքները,ինչպես նաև օտարերկրյա պետ�թյ�ններն �
միջազգային կազմակերպ�թյ�նները:
Ըստ օրենքի ժառանգները լին�մ են`

Ժառանգատ�ի հորեղբայրների, հորաք�յրների, քեռիների և
մորաք�յրների երեխաները ժառանգ�մ են ներկայացման
իրավ�նքով: Ըստ օրենքի այլ ժառանգների առկայ�թյան
դեպք�մ, ըստ օրենքի ժառանգ են համարվ�մ նաև այն անձինք,
ովքեր մինչև ժառանգատ�ի մահն`առնվազն մեկ տարի գտնվել
են նրա խնամքի տակ:Մինչև ժառանգատ�ի մահը, եթե արդեն
մահացել է ըստ օրենքի նրա ժառանգներից որևէ մեկը, ապա
ժառանգ�թյան նրա բաժինն անցն�մ է նրա երեխաներին
(ներկայացման իրավ�նքով ժառանգ�թյ�ն) և նրանց միջև
բաշխվ�մ է հավասարապես:

Յ�րաքանչյ�ր հաջորդ հերթի ժառանգ ընդ�ն�մ է
ժառանգ�թյ�նը, եթե բացակա են նախորդ հերթի ժառանգները
(2-րդ հերթի ժառանգը ժառանգ�թյ�նն ընդ�ն�մ է, եթե
բացակայ�մ են (չկան) 1-ին հերթի ժառանգները և այսպես`
հաջորդիվ):
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ա)

բ)

գ)

դ)

առաջին հերթին ժառանգներ` ժառանգատ�ի երեխա-
ները, ամ�սինը,ծնողները: Ժառանգատ�ի թոռները
ժառանգ�մ են ներկայացման իրավ�նքով
երկրորդ հերթին ժառանգներ` ժառանգատ�ի
հարազատ եղբայրներ և ք�յրեր:Ժառանգատ�ի
եղբայրների և ք�յրերի երեխաները ժառանգ�մ են
ներկայացման իրավ�նքով:
երրորդ հերթի ժառանգներ`ժառանգատ�ի հայրական
և մայրական կողմի պապը և տատը:
չորրորդ հերթի ժառանգներ` ժառանգատ�ի ծնող-
ները, եղբայրները և ք�յրերը(հորեղբայրներ, հորա-
ք�յրներ, քեռիներ և մորեղբայրներ):



Ի՞նչ  իրավ�նք  �նի ժառանգատ�ի ամ�սինը

Ամ�սիններից մեկի մահվան դեպք�մ,ժառանգատ�ի
գ�յքից առանձնացվ�մ է մյ�սի բաժինը, իսկ ժառանգատ�ի
բաժինը մտն�մ է ժառանգ�թյան զանգվածի մեջ և բաշխվ�մ է
ըստ օրենքի` ժառանգներին, կամ տնօրինվ�մ` ըստ կտակի:Այս
դեպք�մ մահացածի ամ�սինը ևս որպես առաջին հերթի
ժառանգ ձեռք է բեր�մ ժառանգատ�ի գ�յքի ժառանգման
իրավ�նք,եթե կտակով կամ օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:

Ո՞վ է անարժան ժառանգ

Այն անձիք, ովքեր դիտավորյալ խոչընդոտել են
ժառանգատ�ի վերջին կամքի իրականացմանը, դիտավորյալ
սպանել են ժառանգատ�ին կամ հնարավոր ժառանգներից որևէ
մեկին,կամ մահափորձ են կատարել նրանց նկատմամբ, համար-
վ�մ են անարժան ժառանգներ և մեկ�սացվ�մ են ժառանգ�-
թյ�նից: Նրանց ժառանգ�թյ�նից մեկ�սացնել� (զրկել�)
պահանջով դատարան իրավ�նք �նեն դիմել այն անձիք, ովքեր
ժառանգ են կամ`որոնց համար նման մեկ�սաց�մը առա-
ջացն�մ է ժառանգ�թյան հետ կապված գ�յքային հետև-
անքներ: Ըստ օրենքի ժառանգ�թյան դեպք�մ ժառանգ�թյ�նից
մեկ�սացվ�մ են նաև ժառանգատ�ի մահվան ժամանակ
ծնողական իրավ�նքից զրկված ծնողները: Բոլոր դեպքեր�մ
ժառանգ�թյ�նից անձին մեկ�սացնել� համար հիմք է
հանդիսան�մ վերոհիշյալ արարքների համար դատարանի
օրինական �ժի մեջ մտած վճիռը կամ(և) դատավճիռը:

Կտակ

Կտակ է համարվ�մ սեփականատիրոջ կողմից իրեն
պատկանող գ�յքի տնօրինման վերաբերյալ նրա կամքի արտա-
հայտ�թյ�նն իր մահվան դեպք�մ: Կտակ կարող է անել միայն
գործ�նակ անձը և անձամբ:Կտակը կարող է պար�նակել միայն 
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մեկ անձի կարգադր�թյ�ններ, արգելվ�մ է երկ� և ավելի
անձանց կողմից համատեղ կտակ անելը:Անձի կտակ անել�
ազատ�թյ�նը որևէ ձևով չի սահմանափակվ�մ և կարող է
լրացվել � փոփոխվել ցանկացած պահի: Անձը պարտավոր չէ
որևէ մեկին տեղեկացնել կտակ անել�,այն փոփոխել� կամ
վերացնել� մասին: Կտակի ազատ�թյ�նը սահմանափակվ�մ
է միայն մեկ դեպք�մ` ժառանգատ�ի մահվան ժամանակ
ժառան գատ�ն �նի անչափահաս, օրենքով սահմանված կար
գով հաշմանդամ կամ անգործ�նակ ճանաչված կամ 60
տարեկան դարձած երեխաներ, ամ�սին կամ ծնողներ: Նրանք
�նեն ժառանգ�թյան պարտադիր բաժնի իրավ�նք և անկախ
կտակի բովանդակ�թյ�նից, ժառանգ�մ են այն բաժնի
առնվազն կեսը, որը նրանց կհասներ ըստ օրենքի ժառանգել�
դեպք�մ: 

Կտակարարն իրավ�նք �նի առանց պատճառների
բացատր�թյան ժառանգ�թյ�նից զրկել ցանկացած ժառանգի
կամ բոլորին: Կտակարարը կարող է կտակի միջոցով տնօրինել
ինչպես իրեն պատկանող ողջ գ�յքը,այնպես էլ`նրա մի մասը:
Չկտակված գ�յքը կամ գ�յքի մի մասը բաշխվ�մ է ըստ օրենքի
ժառան գների միջև:

Ինչպե՞ս կազմել կտակը

Կտակը պետք է կազմվի գրավոր,նշվ�մ է այն կազմել�
վայրը և ժամանակը, ստորագրվ�մ է անձամբ կտակ անողի
կողմից և վավերացվ�մ նոտարի կողմից: Կտակը պետք է գրի
կտակարարը կամ նրա բառերով նոտարը: Եթե կտակ անողի
բառերով կտակը գրել է նոտարը,ապա մինչև դրա ստորագրելը
կտակարարը բարձրաձայն և ամաբողջ�թյամբ այն պետք է
կարդա նոտարի ներկայ�թյամբ, իսկ եթե կտակարարն ինչ-ինչ
պատճառներով (ֆիզիկական թեր�թյ�ն, հիվանդ�թյ�ն, ան
գրագիտ�թյ�ն և այլն) ի վիճակի չէ կարդալ� կտակը, ապա
նոտարը կտակի տեքստը պարտադիր հրապարակ�մ է վկայի
ներկայ�թյամբ և այդ մասին նշ�մ է կատար�մ կտակ�մ:
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Կտակարարի ցանկ�թյամբ կտակը նոտարի կողմից
վավերացնելիս կարող է ներկա գտնվել որևէ վկա: Բոլոր
դեպքեր�մ եթե նոտարական վավերացմանը ներկա է վկա,ապա
կտակի մեջ նշվ�մ է վկայի ան�նն � բնակ�թյան վայրը:
Կտակարարն իր ցանկ�թյամբ կարող է գրել նաև ՙփակ՚
կտակ,որի դեպք�մ նոտարն այն վավերացն�մ է առանց կտակի
բովանդակ�թյանը ծանոթանալ�:Այս դեպք�մ կտակարարն
ինքն է անձամբ գր�մ կտակը և փակ ծրարով հանձն�մ
նոտարին երկ� վկայի ներկայ�թյամբ, որոնք ստորագր�մ են
փակ ծրարի վրա, որից հետո նոտարը նրանց ներկայ�թյամբ այն
տեղադր�մ է մեկ այլ ծրարի մեջ, փակ�մ և ծրարի վրա
կատար�մ է վացերացնող մակագր�թյ�ն, որը պետք է
տեղեկ�թյ�ններ պար�նակի կտակարարի, ՙփակ՚ կտակի
ստացման վայրի, տարվա, ամսվա,ամսաթվի և յ�րաքանչյ�ր
վկայի անվան � նրա բնակ�թյան վայրի մասին: Ներ-
կայաց�ցիչների միջոցով կտակի վավերաց�մն արգելվ�մ է:
Կտակը վավերացնել� ժամանակ նոտարն իրավ�նք չ�նի
կտակարարից պահանջել կտակվող գ�յքի նկատմամբ նրա
�նեցած սեփական�թյան կամ այլ իրավ�նքի հավաստման
ապաց�յցներ: Կտակը կտակարարի կողմից ցանկացած պահի
կարող է վերանայվել, փոփոխվել, լրացվել, որոնք ն�յնպես
պետք է վավերացնի ն�յն նոտարը:

Ովքե՞ր չեն կարող վկաներ լինել

Կտակի նոտարական վավերացման ժամանակ չեն կարող
վկաներ լինել ինչպես նաև կտակարարի(կտակողի) փոխարեն
չեն կարող ստորա գրել`
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1.
2.

3.

Նոտարը կամ կտակը վավերացնող այլ անձը
Այն անձը, �մ օգտին կազմվել է կտակը կամ արվել
կտակային հանձնարար�թյ�ն,այդ անձի ամ�սինը,
երեխաները, ծնողները
լրիվ գործ�նակ�թյամբ չօժտված քաղաքացիները



Կտակն ամբողջ�թյամբ կամ որոշակի մասով կարող է անվավեր
ճանաչվել միայն դատարանի կողմից և միայն այն անձանց
դիմ�մի հիման վրա, �մ իրավ�նքները կամ շահերը խախտվել
են այդ կտակով:

Ինչպե՞ս ընդ�նել ժառանգ�թյ�նը

Ժառանգ�թյ�նը բացվել�ց(ժառանգատ�ի մահվանից)
հետո ժառանգը ժառանգ�թյան բացման վայրի նոտարական
գրասենյակ ժառանգ�թյ�ն ընդ�նել� կամ ժառանգ�թյան
վկայագիր ստանալ� մասին դիմ�մ է ներկայացն�մ:
Ժառանգ�թյ�նն ընդ�նել� և (կամ) վկայագիր տալ� մասին
դիմ�մ տված ժառանգներին նոտարը վկայագիրը տալիս է
ժառանգատ�ի մահվանից վեցը ամիս հետո: Ըստ օրենքի կամ
ըստ կտակի` ժառանգ�թյան իրավ�նքի վկայագիր տալ�
դեպք�մ նոտարն ստ�գ�մ է ժառանգների մահվան փաստը,
ժառանգ�թյան բացման վայրը և ժամանակը, ազգակցական
հարաբեր�թյ�նները կամ կտակի առկայ�թյ�նը, ժառանգ�-
թյան զանգվածի կազմը,պարզ�մ է ժառանգ�թյ�ն�մ պար-
տադիր բաժնի իրավ�նք �նեցող անձանց շրջանակը,
զգ�շացն�մ է օրինական ժառանգների գոյ�թյ�նը թաքցնել�
պատասխանատվ�թյան մասին:
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4.

5.

6.

անգրագետները և կտակը կարդալ չկարողացող
անձինք
այն անձինք, ովքեր բավարար չափով չեն տիրա-
պետ�մ կազմված կտակի լեզվին, բացառ�թյամբ այն
դեպքերի, երբ կազմվ�մ է ՙփակ՚ կտակ
կեղծ ց�ցմ�նք տալ� համար դատված�թյ�ն
�նեցող անձինք



ՈՐԴԵԳՐCՄ

Ի՞նչ  է  որդեգր�մը.

Որդեգր�մն իրավաբանական ակտ է, որի համաձայն
որդեգրողները և որդեգրվածները ձեռք են բեր�մ ծնողների և
զավակների համար օրենքով նախատեսված իրավ�նքներ և
պարտական�թյ�ններ: Ամ�սն�թյան մեջ չգտնվող որդեգրողի
և որդեգրվողի տարիքային տարբեր�թյ�նը պետք է լինի 18
տար�ց ոչ պակաս: Տարիքային այս սահմանափակ�մը չի
գործ�մ, եթե որդեգրողը որդեգրվողի խորթ հայրն է կամ մայրը:

Ովքե՞ր  կարող  են  որդեգրել

Որպես որդեգրող կարող է լինել ցանկացած չափահաս
անձ, բացառ�թյամբ`
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ա)

բ)

գ)

դ)

ե) 

զ) 

է)

դատարանի կողմից անգործ�նակ կամ սահ-
մանափակ գործ�նակ ճանաչված անձանց
ամ�սինների, որոնցից մեկը դատարանի կողմից
ճանաչվել է անգործ�նակ կամ սահմանափակ
գործ�նակ
դատական կարգով ծնողական իրավ�նքներից
զրկված կամ ծնողական իրավ�նքները սահմանա-
փակված անձանց
օրենքով իրենց վրա դրված պարտական�թյ�նները ոչ
պատշաճ կատարել� համար խնամակալի
(հոգաբարձ�ի) պարտական�թյ�ններից հեռացրած
անձանց
նախկին որդեգրողների, եթե որդեգր�մը դատարանով
վերացվել է նրանց մեղքով
այն անձանց, որոնք առողջական վիճակով չեն կարող
իրականացնել ծնողական իրավ�նքներ
այն անձանց, որոնք որդեգրման պահին չ�նեն
այնպիսի եկամ�տ, որը կապահովի որդեգրվող
երեխայի նվազագ�յն կենսապայմանները



Ինչպե՞ս  որդեգրել 

Երեխա որդեգրել ցանկացողները գրավոր դիմ�մ են
մարզային հանձնաժողովին, որի նախագահն, ի պաշտոնե,
մարզպետի տեղակալն է: Եթե որդեգրողը ՀՀ քաղաքացի է և
արդեն �նի որդեգրել� համար ընտրած երեխա, և առկա է
երեխայի ծնողների գրավոր համաձայն�թյ�նը (նոտարական
վավերաց�մով) տվյալ անձի կողմից իրենց երեխային
որդեգրել� մասին, ապա համապատասխան նշ�մ է
կատարվ�մ դիմ�մի մեջ: Մարզային հանձնաժողովին դիմ�մին
կից ներկայացվ�մ է`
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ը)

թ)

Այն անձանց, որոնք չ�նեն մշտական բնակ�թյան
վայր, ինչպես նաև այնպիսի բնակելի տարած�թյ�ն,
որն համապատասխան�մ է սանիտարական և
տեխնիկական պահանջներին
որդեգրման պահին մարդ� դեմ �ղղված ծանր կամ

առանձնապես ծանր հանցագործ�թյան համար
դատված�թյ�ն �նեցող անձանց

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթ�ղթ
տեղեկանք բնակ�թյան վայրից` բնակարային
պայմանների և ընտանիքի կազմի մասին
տեղեկանք աշխատավայրից` զբաղեցրած պաշտոնի և
աշխատավարձի մասին
բն�թագիր` տրված վստահ�թյ�ն վայելող առնվազն
երեք անձանց (կազմակերպ�թյ�նների) կողմից
հարկային օրենսդր�թյանը համապատասխան
տրված եկամ�տների վերաբերյալ հայտարարագիր
կամ հարկային (բանկային) տեղեկանք
առողջական վիճակի վերաբերյալ բժշկական
փաստաթ�ղթ` տրված ըստ բնակ�թյան վայրի
բժշկական հաստատ�թյան կողմից
ամ�սն�թյան վկայական (եթե ամ�սնացած է)



Մարզային հանձնաժողովը անհրաժեշտ փաստաթղթերն
ստանալ�ց հետո մեկամսյա ժամկետ�մ կատար�մ է
որդեգրողի � նրա կենսապայմանների �ս�մնասիր�թյ�ն և
կազմ�մ է համապատասխան ակտ, որի հիման վրա տալիս է
որդեգրման հնարավոր�թյան մասին եզրակաց�թյ�ն: Դրական
եզրակաց�թյան դեպք�մ` լրացն�մ է որդեգրողի անձնական
քարտ, նրան, որպես որդեգրողի թեկնած�, վերցն�մ
հաշվառման և եռօրյա ժամկետ�մ անհրաժեշտ փաստաթղթերը
փոխանց�մ է ՀՀ սոցիալական ապահով�թյան նախա-
րար�թյ�ն: Բացասական եզրակաց�թյան կայացման դեպք�մ
հանձնաժողովը 5-օրյա ժամկետ�մ այդ մասին գրավոր
տեղեկացն�մ է դիմողին: Բացասական եզրակաց�թյ�նը
դիմողը կարող է բողոքարկել դատական կարգով: 

Հանձնաժողովի եզրակաց�թյ�նը ստանալ�ց հետո
որդեգրողը դիմ�մ է դատարան` որդեգր�մը հաստատել�
մասին խնդրանքով: Որդեգր�մը դատարանի կողմից
հաստատվել�ց և վճիռն օրինական �ժի մեջ մտնել�ց հետո,
երեք օրվա ընթացք�մ դատարանը պարտավոր է վճռի
քաղվածքն �ղարկել վճռի կայացման վայրի քաղաքացիական
կաց�թյան ակտերի գրանց�մն իրականացնող մարմնին:

Որդեգրման համար որդեգրողը ( ները ) տարածքային
ՔԿԱԳ մարմին են ներկայացն�մ գրավոր դիմ�մ, որի մեջ նշվ�մ
են հետևյալ տեղեկ�թյ�նները.
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8)
9)

մահվան վկայական (եթե ամ�սինը մահացած է)
որդեգրման ենթակա երեխայի մասին տվյալներ`
տարիքը, սեռը, երեխաների թիվը և այլն (եթե նա չ�նի
ընտրած երեխա):

ա)

բ)
գ)

որդեգրողի (ների) ան�նը, ազգան�նը, հայրան�նը,
ծննդյան թիվը և վայրը, քաղաքացի�թյ�նը,
ազգ�թյ�նը (ըստ հայտարար�թյան կամ անձնա-
գր�մ այդ տվյալների առկայ�թյան )
որդեգրողի (ների) բնակ�թյան վայրը.
որդեգրողի (ների) ամ�սն�թյան գրանցման վայրը,
համարը, ժամանակը.



Որդեգրողը ( ները ) ( լիազորված անձը ) ստորագր�մ է ( են)
որդեգրման մասին դիմ�մը և նշ�մ այն ներկայացնել�
ժամանակը:

Մինչև 16 տարեկան երեխաների անվան, հայրանվան և
ազգանվան գրանց�մ կատարել թ�յլատրվ�մ է հետևյալ
հարգելի պատճառների առկայ�թյան դեպք�մ`

16 տարեկանից բարձր անձանց անվան, հայրանվան և
ազգանվան փոխման գրանց�մ կատարել թ�յլատրվ�մ է
հետևյալ հարգելի պատճառների առկայ�թյան դեպք�մ`
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դ)

ե)

զ)

է)

ը)

որդեգրողի (ների) կամ նրանց լիազորած անձի անձը
հաստատող փաստաթղթերի տվյալները (սերիա, երբ և
�մ կողմից է տրվել ).
երեխայի ան�նը, ազգան�նը, ծննդյան վայրը և
ժամանակը մինչև որդեգր�մը և որդեգր�մից հետո.
որդեգրման մասին վճիռ կայացրած դատարանի
անվան�մը, վճռի կայացման ժամանակը և համարը.
երեխայի ծննդյան ակտիվ գրանցման վայրը,
ժամանակը և համարը.
անհրաժեշտ այլ տեղեկ�թյ�ններ:

ա)
բ)
գ)

դ)

ե)

զ)

անվան, ազգանվան անբարեհնչ�ն�թյան.
անվան, ազգանվան արտասան�թյան դժվար�թյան.
ծնողների համաձայն�թյամբ մյ�ս ծնողի ազգան�ն
կրել�.
եթե ծն�նդ գրանցելիս երեխային ազգան�ն կամ
ան�ն է տրվել առանց ծնողների ցանկ�թյ�նը հաշվի
առնել�.
եթե երեխան փաստացի կր�մ է իր ծննդյան գրանցման
մեջ նշված ան�նից տարբերվող ան�ն` ելնելով
երեխայի շահերից. 
եթե ծննդի գրանցման մեջ նշված է երեխայի թերի
ան�նը( փաղաքշական, կրճատ, փոքրացնող):

ա) անվան, հայրանվան, ազգանվան անբարեհնչ�ն�-
թյան.



16 տարեկանից բարձր անձանց անվան, հայրանվան և
ազգանվան փոխման գրանց�մ կատարել թ�յլատրվ�մ է
հետևյալ հարգելի պատճառների առկայ�թյան դեպք�մ`

Մյ�ս դեպքեր�մ անվան փոխ�մ թ�յլատրվ�մ է միայն
բացառ�թյան կարգով` յ�րաքանչյ�ր դեպք�մ հաշվի առնելով
քաղաքաց� խնդրանքը հիմնավորող փաստաթղթերը:
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ա)
բ)
գ)

դ)

ե)

զ)

անվան, ազգանվան անբարեհնչ�ն�թյան.
անվան, ազգանվան արտասան�թյան դժվար�թյան.
ծնողների համաձայն�թյամբ մյ�ս ծնողի ազգան�ն
կրել�.
եթե ծն�նդ գրանցելիս երեխային ազգան�ն կամ
ան�ն է տրվել առանց ծնողների ցանկ�թյ�նը հաշվի
առնել�.
եթե երեխան փաստացի կր�մ է իր ծննդյան գրանցման
մեջ նշված ան�նից տարբերվող ան�ն` ելնելով
երեխայի շահերից. 
եթե ծննդի գրանցման մեջ նշված է երեխայի թերի
ան�նը( փաղաքշական, կրճատ, փոքրացնող ) :

ա)

բ)

գ)

դ)
ե)

զ)

է)

ը)  

անվան, հայրանվան, ազգանվան անբարեհնչ�ն�-
թյան.
անվան, հայրանվան, ազգանվան արտասան�թյան
դժվար�թյան.
ամ�սն� ցանկ�թյան` մյ�ս ամ�սն� հետ միասին
մեկ ընդհան�ր ազգան�ն կրել�.
մինչամ�սնական ազգան�նը կրել� ցանկ�թյ�ն.
երեխաների հետ միասին ընդհան�ր ազգան�ն կրել�
ցանկ�թյան, եթե ամ�սինը մահացել է, իսկ դիմողը
եղել է մինչամ�սնական ազգան�նով.
դիմողի` փաստորեն դաստիրակող անձի ան�նով
հայրան�ն և ազգան�ն կրել� ցանկ�թյ�ն.
դիմողին ազգ�թյանը համապատասխան ազգան�ն և
ան�ն կրել� ցանկ�թյան.
դիմողի տոհմական ազգան�նը կրել� ցանկ�թյան:



ԻՆՉՊԵ՞Ս ՎԱՐՎԵԼ, ԵԹԵ…

Արածավեր�մներով, հեղեղ�մներով կամ այլ ձևով Ձեզ
պատճառվել է վնաս

Անհրաժեշտ է վնասի պատճառման և դրա գնահատման
մասին գրավոր դիմ�մ ներկայացնել համայնքապետին:
Գյ�ղապետի որոշ�մով, դիմ�մ�մ նշված փաստերն
�ս�մնասիրել� և հասցված վնասի չափը որոշել� համար,
ստեղծվ�մ է հանձնաժողով, որի մեջ պետք է ընդգրկվեն
անհրաժեշտ մասնագետներ և գյ�ղապետարանի անձնակազմի
ներկայաց�ցիչներ: Հանձնաժողովը տեղ�մ �ս�մնասիր�մ է
պատճառված վնասի բն�յթը, ծավալը, չափը և կազմ�մ
մանրամասն արձանագր�թյ�ն (ակտ): Հնարավոր�թյան
դեպք�մ արձանագր�թյ�ն�մ նշվ�մ է նաև հասցված վնասի
արժեքը` դրամական արտահայտ�թյամբ, իսկ եթե այն այդ
պահին հնարավոր չէ, ապա վնասի հաշվարկը պետք է
կատարվի կազմված արձանագր�թյան հիման վրա`
մասնագերի (գյ�ղապետարանի աշխատակցի) կողմից և կցվի
արձանագր�թյանը: Եթե հայտնի է վնաս պատճառողի ով
լինելը, ապա նշվ�մ է նաև նրա ան�ն ազգան�ն հայրան�նը:
Վնաս պատճառողի ինքն�թյ�նը պարզ չլինել� կամ անհայտ
լինել� դեպք�մ, բացի գյ�ղապետին հասցեագրված դիմ�մից,
վնասի պատճառման մասին գրավոր ձևով տեղեկացվ�մ է նաև
ՀՀ ոստիկան�թյան տարածքային բաժանմ�նքին:
Գյ�ղապետարանի հանձնաժողովի կազմած արձանագր�-
թյ�նը հաստատվ�մ է գյ�ղապետարանի կնիքով և մի օրինակը
հանձնվ�մ է դիմ�մատ�ին, որը և հիմք է հանդիսան�մ
շահագրգիռ անձին դատական կարգով վերականգնել իրեն
պատճառված վնասը: Տ�ժողը իրավ�նք �նի վնաս
պատճառողից պահանջել� նաև բաց թողնված օգ�տը որը
կստանար, եթե վնաս չպատճառվեր: 
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Խախտվել է Ձեր հողամասի սահմանը

Անհրաժեշտ է գրավոր դիմ�մ ներկայացնել
գյ�ղապետարան, որի հիման վրա գյ�ղապետի
հանձնարարականով, հաշվի առնելով տվյալ հողամասի
նկատմամբ Ձեր իրավ�նքը հավաստող առկա փաստաթղթերը,
աշխատակիցների կողմից �ս�մնասիրվ�մ է դիմ�մ�մ նշված
փաստերը, կազմվ�մ արձանագր�թյ�ն (կամ զեկ�ցագիր): Եթե
ստ�գման (�ս�մնասիրման) արդյ�նք�մ հաստատվ�մ է Ձեր
իրավ�նքների խախտման փաստը, ապա գյ�ղապետարանը
Ձեզ գրավոր պետք է տեղեկացնի այդ մասին, որը և հիմք է
դատական կարգով պաշտպանել Ձեր խախտված իրավ�նքը և
պահանջել նաև պատճառված վնասի հատ�ց�մ:
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Հանրապետ�թյ�ն�մ գործ�մ է եռաստիճան դատական
համակարգ` առաջին ատյանի դատարան, վերաքննիչ
դատարան (II ատյան), վճռաբեկ դատարան (III ատյան): Առաջին
ատյանի դատարանի օրինական �ժի մեջ չմտած վճիռներից,
դատավճիռներից հետո դժգոհ կողմը իրավ�նք �նի
սահմանված ժամկետներ�մ (վճռի հրապարակ�մից հետո 15
օրվա ընթացք�մ) դիմել վերաքննիչ դատարան, որտեղ գործը
նորից քննվ�մ է: Վերաքննիչ դատարանի վճիռները,
դատավճիռները սահմանված կարգով բողոքարկվ�մ են
վճռաբեկ դատարան, որը կարող է մերժել բերված բողոքը, կամ
գտնելով, որ բավարար հիմքեր կան վճիռը, դատավճիռը լրիվ
կամ մասնակիորեն բեկանել�` այն բեկան�մ է և �ղարկվ�մ է
ն�յն դատարան այլ կազմով նորից քննել�:

Յ�րաքանչյ�ր ոք իր իրավ�նքների պաշտպանման
համար իրավ�նք �նի սահմանված կարգով դիմել� դատարան,
որի համար անհրաժեշտ է դիմ�մ�մ նշել`
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1.

2.

3.
4.

5.
6.

դատարանի անվան�մը, որն ներկայացվ�մ է
հայցադիմ�մը,
գործին մասնակցող անձանց ան�նը, ազգան�նը,
հայրան�նը իրավաբանական անձի անվան�մը,
նրանց բնակ�թյան (գտնվել� վայրի) հասցեները, այդ
թվ�մ` հայցվոր քաղաքաց� անձնագրային
տվյալները, սոցիալական քարտի համարը` դրա
առկայ�թյան դեպք�մ, հայցվոր իրավաբանական
անձի հարկ վճարողի հաշվառման համարը և
պետական գրանցման կամ պետական գրանցման
վկայականի համարը,
Հայցագինը, եթե հայցը ենթակա է գնահատման
Հանգամանքները, որոնց վրա հիմնվ�մ են
հայցապահանջները
Հայցապահանջը հաստատող ապաց�յցները
Բռնագանձման ենթակա կամ վիճարկվող գ�մարի
հաշվարկը



Հայցադիմ�մին կից ներկայացվ�մ են սահմանված կարգով և
չափով պետական տ�րքի վճարած լինելը հավաստող
փաստաթ�ղթ կամ օրենքով նախատեսված դեպքեր�մ`
պետական տ�րքի վճարման ժամկետը հետաձգել� կամ
տարաժամկետել� կամ դրա չափը նվազեցնել� միջնորդ�թյ�ն,
հայցապահանջը հաստատող ապաց�յցներ, եթե հայցադիմ�մն
ստորագրված է հայցվորի ներկայաց�ցչի կողմից, ապա`
լիազոր�թյ�նները հաստատող լիազորագիրը:
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7.

8.

Հայցվորի պահանջները, իսկ մի քանի
պատասխանողների դեմ հայց հայցվելիս, հայցվորի`
նրանցից յ�րաքանչյ�րի �ղղված պահանջները
Հայցադիմ�մին կից ներկայացվող փաստաթղթերի
ցանկը



ՀՀ ԳԵՂԱՐՔCՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻՆ

ՀԱՅՑՎՈՐՆԵՐ – 1. ան�ն ազգան�ն հայրան�ն
/անձն.-----------------; սոց.քարտ.--------------
հասցեն --------- ԳԵՂԱՐՔCՆԻՔԻ ՄԱՐԶ Գ.

2. ան�ն ազգան�ն հայրան�ն
/անձն.-----------------; սոց.քարտ.--------------
հասցեն --------- ԳԵՂԱՐՔCՆԻՔԻ ՄԱՐԶ Գ.

ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂՆԵՐ-1. ան�ն ազգան�ն հայրան�ն
/անձն.-----------------; սոց.քարտ.--------------

հասցեն ---------------------------------------------
2. ան�ն ազգան�ն հայրան�ն

/անձն.-----------------; սոց.քարտ.--------------
հասցեն ---------------------------------------------

Հ Ա Յ Ց Ա Դ Ի Մ Ո Ւ Մ
(Անշարժ գ�յքի նկատմամբ սեփական�թյան իրավ�նքի

ճանաչման պահանջի մասին)

Ավելի քան 15 տարի է, որ համատեղ կարգով օգտագործ�մ ենք
սեփական�թյան իրավ�նքով մեզ պատկանող տնամերձ
հողամասին կից 0.23 հա հողակտորը, որն համատեղ �ժերով
ազատել ենք քարքար�տներից և մշակելի դարձնել� համար
կատարել զգալի նյ�թական և այլ ներդր�մներ: Հաշվի առնելով
վերոհիշյալը և նկատի �նենալով, որ մեր կողմից տիրապետվող
հողակտորը որևէ սերվիտ�տով ծանրաբեռնված չէ, հարևան
հողակտորներից առանձնացված է սեփական�թյան իրավ�ն-
քով մեզ պատկանող հողամասի հետ միասին և ղեկավարվելով
ՀՀ քաղ. դատ. օրենսգրքի 187-րդ հոդվածով` խնդր�մ ենք ձեռք
բերման վաղեմ�թյան հիմքով այդ հողակտորի նկատմամբ
ճանաչել սեփական�թյան մեր իրավ�նքը:
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հայցվորներ

/                                                                                                               /
/                                                                                                               /

կից ներկայացվ�մ է`
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1.

2.

3.

4.

անձնագրերի և սոց. քար-
տերի լ�սապատճենները
սեփական�թյան իրա-
վ�նքի վկայագրերը
---------գյ�ղապետարանի
N 745 տեղեկանքը
Պետտ�րքի վճարման ան-
դորրագիրը



Առաջին ատյանի և տնտեսական դատարաններին տրվող
հայցադիմ�մների, դիմ�մների � գանգատների, դատարանի
վճիռների և որոշ�մների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների
համար, ինչպես նաև դատարանի կողմից տրվող փաստաթղթերի
պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալ� համար պետական
տ�րքը գանձվ�մ է հետևյալ դր�յքաչափերով.
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ՀՀ Ազգային ժողով, Օրենք N ՀՕ-186
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏCՐՔԻ ՄԱՍԻՆ (1-16
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ)

Ընդ�նվել է 27.12.1997
Վավերացվել է 10.01.1998

Ուժի մեջ է մտել 11.01.1998

Հոդված 9. Դատարան տրվող հայցադիմ�մների, դիմ�մների
� գանգատների, դատարանի վճիռների և
որոշ�մների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների
համար, ինպես նաև դատարանի կողմից տրվող
փաստաթղթերի պատճեններ (կրկնօրինակներ)
տալ� համար պետական տ�րքի դր�յքաչափերը.

1.

2.

հայցադիմ�մների և որպես
վեճի առարկայի նկատմամբ
ինքն�ր�յն պահանջներ
ներկայացնող երրորդ անձ
գործին մասնակցել� մասին
դիմ�մների համար`

ա) գ�յքային պահանջով

բ) ոչ գ�յքային պահանջով

իրավաբանական անձանց
սնանկ ճանաչել� դիմ�մնե-
րի համար

հայցագնի երկ� տոկոսի
չափով, բայց ոչ պակաս բա-
զային տ�րքի 150 տոկոսից

բազային տ�րքի քառապա-
տիկի չափով

բազային տ�րքի 500-
պատիկի չափով
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3.

4.

5.

6.

7.

քաղաքացիներին սնանկ
ճանաչել� դիմ�մների
համար

հատ�կ վար�յթի գործերի
վերաբերյալ դիմ�մների`

ա) անչափահասին լրիվ
գործ�նակ ճանաչել�
համար
(4-րդ կետի բ, գ, դ
ենթակետերն �ժը կորցրել
են 13.12.00 թիվ ՀՕ-123
օրենք)

ե) այլ դիմ�մների համար

իրավաբանական նշանակ�-
թյ�ն �նեցող փաստերի
հաստատման մասին դիմ�մ-
ների համար

ըստ ներկայացնողի և
օրդերային կորցրած արժեթղ-
թով հավաստված իրավ�ն-
քները վերականգնել� մասին
դիմ�մների համար

միջնորդ դատարանների
վճիռների հարկադիր կա-
տարման կատարողական
թերթ տալ� մասին դիմ�մ-
ների համար`

բազային տ�րքի 100-պա-
տիկի չափով

բազային տ�րքի չափով

բազային տ�րքի եռապա-
տիկի չափով

բազային տ�րքի կրկնա-
պատիկի չափով

բազային տ�րքի չափով
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8.

ա) գ�յքային պահանջով

բ) ոչ գ�յքային պահանջով

դատարանի վճիռների և
որոշ�մների դեմ վերաքննիչ
բողոքների համար`

ա) գ�յքային պահանջի
գործերով

բ) ոչ գ�յքային բն�յթի
պահանջի գործերով

գ) հատ�կ վար�յթի
գործերով

բռնագանձման ենթակա 
գ�մարի երկ� տոկոսի
չափով, բայց ոչ պակաս
բազային տ�րքի 150
տոկոսից

բազային գ�յքի քառապա-
տիկի չափով

վերաքննիչ բողոք�մ նշված
վիճարկվող գ�մարի 3
տոկոսի չափով, իսկ եթե
վիճարկվ�մ են առաջին
ատյանի դատարանի կող-
մից բավարարված կամ
չբավարարված պահանջ-
ներն ամբողջ�թյամբ կամ
բավարարված կամ չբավա-
րարված պահանջները չեն
վիճարկվ�մ, ապա առաջին
ատյանի դատարան հա-
ր�ցված և բողոքարկվող
հայցի հայցագնի 3 տոկոսի
չափով

բազային տ�րքի տասնա-
պատիկի չափով

բազային տ�րքի �թապա-
տիկի չափով
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9.

10.

11.

12.

դատարանի վճիռների �
որոշ�մների դեմ բերված
վճռաբեկ բողոքների համար`

ա) գ�յքային պահանջի
գործով

բ) ոչ գ�յքային բն�յթի
պահանջի գործերով

գ) հատ�կ վար�յթի
գործերով

(10-րդ կետն �ժը կորցրել են
13.12.00 թիվ ՀՕ-123 օրենք)

դատարանի վճռի, դատա-
վճռի, դատարանի որոշման
պատճենը (կրկնօրինակը)
գործի քնն�թյանը մասնակ-
ցող կողմերի կամ այլ անձանց
գրավոր դիմ�մի համաձայն
տալ� համար

գործին մասնակցող անձանց
հայցադիմ�մին կից փաստա-
թղթերի պատճենները գործի
քնն�րթյանը մասնակցող
կողմերի կամ այլ անձանց
գրավոր դիմ�մի համաձայն
տալ� համար

հայցագնի 3 տոկոսի չափով,
բայց ոչ պակաս բազային
տ�րքի տասնապատիկից և
ոչ ավելի բազային տ�րքի
հազարապատիկից

բազային տ�րքի 20-
պատիկի չափով

բազային տ�րքի
տասնապատիկի չափով

բազային տ�րքի 50 տոկոսի
և պատրաստված յ�րա-
քանչյ�ր էջի համար`
բազային տ�րքի 15 տոկոսի
չափով

բազային տ�րքի 20 տոկոսի
և պատրաստված յ�րա-
քանչյ�ր էջի համար`
բազային տ�րքի 10 տոկոսի
չափով



(9-րդ հոդվածի փոփ. 28.12.98 ՀՕ-277, 12.10.99 թիվ ՀՕ-4, 11.09.01
ՀՕ-219, 29.05.02 ՀՕ-358-Ն, 07.07.05 ՀՕ-148-Ն օրենքներ)

Ծանոթ�թյ�ն` բազային տ�րքը 1000 դրամ է

172

ԴԱՏԱՐԱՆ ԴԻՄԵԼC ԿԱՐԳԸ

13. դատական նիստի համա-
կարգչային ձայնագրման
կրիչի բնօրինակից պատճե-
նահանված կրիչ տալ�
համար

պատրաստված յ�րաքան-
չյ�ր կրիչի (կոմպլեկտ
լազերային սկավառակի)
համար` բազային տ�րքի
չափով

Հոդված 10. Պետական արբիտրաժ տրվող հայցադիմ�մների,
ինչպես նաև պետական արբիտրաժի վճիռները
(որոշ�մները) վերանայել� վերաբերյալ տրվող
դիմ�մների համար պետական տ�րքի դր�յ-
քաչափերը
(10 հոդվածը հանվել է 28.12.98 ՀՕ-277 օրենք)



ՆՈՏԱՐ

Ի՞նչ գործող�թյ�ններ է իրականացն�մ նոտարը

Նոտարն իրականացն�մ է հետևյալ գործող�թյ�նները` 
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1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Վավերացն�մ է գործարքներ(պայմանագրեր,
կտակներ, լիազորագրեր, համաձայնագրեր և այլն).
միջոցներ է ձեռք առն�մ ժառանգական գ�յքի
պահպան�թյան համար.
տալիս է ժառանգ�թյան իրավ�նքի վկայագրեր.
տալիս է ընդհան�ր համատեղ կամ ընդհան�ր
բաժնային սեփական�թյան ներքո գտնվող գ�յքից
հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփական�թյան
իրավ�նքի վկայագրեր.
վավերացն�մ է փաստաթղթերի պատճենների կամ
դրանց քաղվածքների իսկ�թյ�նը.
վավերացն�մ է փաստաթղթերի վրա եղած
ստորագր�թյ�նների իսկ�թյ�նը.
վավերացն�մ է փաստաթղթերի թարգման�թյան
իսկ�թյ�նը.
հաստատ�մ է քաղաքաց� ողջ լինել� փաստը.
հաստատ�մ է քաղաքաց�` որոշակի վայր�մ
գտնվել� փաստը.
հաստատ�մ է լ�սանկար�մ պատկերված անձի և
քաղաքաց� ն�յն�թյ�նը.
հաստատ�մ է փաստաթղթեր ներկայացնել�
ժամանակը.
ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպ�թյ�նների
դիմ�մները, հայտարար�թյ�նները կամ այլ
փաստաթղթերը փոխանց�մ է այլ ֆիզիկական
անձանց կամ կազմակերպ�թյ�նների
դեպոզիտ է ընդ�ն�մ, պահպան�մ, հանձն�մ կամ
վերադարձն�մ դրամական գ�մար կամ արժեթղթեր.
ի պահ է ընդ�ն�մ փաստաթղթեր.
ապահով�մ է ապաց�յցներ.



ՀՀ-�մ նոտարական գործող�թյ�նների իրականաց�մը և
նոտարի ծառայ�թյ�նները վճարովի են և բաժանվ�մ են երկ�
խմբի`

Օրենքով սահմանված պետտ�րքի վճար�մներ

Նոտարական գրասենյակները գործող�թյ�նների համար
պետական տ�րքը գանձ�մ են հետևյալ դր�յքաչափերով`
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ՀՀ Ազգային ժողով, Օրենք N ՀՕ-186
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏCՐՔԻ ՄԱՍԻՆ (1-16
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ)

Ընդ�նվել է 27.12.1997
Վավերացվել է 10.01.1998

Ուժի մեջ է մտել 11.01.1998

Հոդված 11. Նոտարական գործող�թյ�նների համար պետա-
կան տ�րքի դր�յքաչափերը

1.

2.

անշարժ գ�յքի յ�րաքանչյ�ր
միավորի օտարման (բացա-
ռ�թյամբ` նվիրատվ�թյան)
պայմանագրերը վավերաց-
նել� համար`

ա)գյ�ղատնտեսական նշա-
նակ�թյան ոչ պետական
հողամասերի կամ տնամեր-
ձերի կամ պետական կամ
համայնքային սեփական�-
թյան հողամասերի

բ) այլ անշարժ գ�յքի

անշարժ գ�յքի օգտագործ-
ման (վարձակալ�թյան,

բազային տ�րքի հիս�ն
տոկոսի չափով

բազային տ�րքի հնգապա-
տիկի չափով

16. վավերացն�մ է կազմակերպ�թյան ընդհան�ր ժողո-
վի կամ կոլեգիալ այլ մարմնի նիստի արձանագր�-
թյ�նը:
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3.

4.

անհատ�յց օգտգագործման,
ռենտայի և այլն) պայմանա-
գրերը վավերացնել� հա-
մար`

ա) գյ�ղատնտեսական նշա-
նակ�թյան ոչ պետական
հողամասերի կամ տնամերձ
հողամասերի, պետական
կամ համայնքային սեփակա-
ն�թյ�ն համարվող հողամա-
սերի, ինչպես նաև հանրա-
կացարանների համար

բ) բնակարանների համար

գ) այլ անշարժ գ�յքի հա-
մար

ա վ տ ո տ ր ա ն ս պ ո ր տ ա յ ի ն
միջոցների օտարման (բացի
նվիրատվ�թյ�նից) պայ-
մանագրերը վավերացնել�
համար`

ա) առաջին հերթի ժառանգ-
ներին

բ) երկրորդ և երրորդ հերթի
ժառանգներին

գ) այլ անձանց

գրավի (բացառ�թյամբ
անշարժ գ�յքի հիփոթեքի
կամ շարժական գ�յքի կոշտ

բազային տ�րքի հիս�ն
տոկոսի չափով

բազային տ�րքի չափով

բազային տ�րքի հնգապա-
տիկի չափով

բազային տ�րքի կրկնա-
պատիկի չափով

բազային տ�րքի եռապա-
տիկի չափով

բազային տ�րքի հնգապա-
տիկի չափով

բազային տ�րքի կրկնա-
պատիկի չափով
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5.

6.

7.

գրավի) պայմանագրերի վա-
վերացման համար

անշարժ գ�յքի հիփոթեքի
կամ շարժական կոշտ գրավի
պայմանագրերի վավերաց-
ման (բացառ�թյամբ գյ�ղա-
տնտեսական նշանակ�թյան
ոչ պետական հողամասերի,
տնամերձերի և այգեգործա-
կան հողամասերի յ�րաքան-
չյ�ր միավորի և բնակելի
նշանակ�թյան գ�յքի) հա-
մար տնամերձերի և այգե-
գործական հողամասերի
յ�րաքանչյ�ր միավորի և
բնակելի նշանակ�թյան
գ�յքի) համար

գյ�ղատնտեսական նշանա-
կ�թյան ոչ պետական հողա-
մասերի, տնամերձերի և
այգեգործական հողամասերի
յ�րաքանչյ�ր միավորի և
բնակելի նշանակ�թյան գ�յ-
քի պայմանագրերի վավե-
րացման համար

գյ�ղատնտեսական նշանա-
կ�թյան հողերի, տնամեր-
ձերի, այյգեգործական հողերի
միավորման, բաժանման
պայմանագրերի վավերաց-
ման համար

բազային տ�րքի չափով

բազային տ�րքի հիս�ն
տոկոսի չափով

բազային տ�րքի հիս�ն
տոկոսի չափով
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

այլ պայմանագրերի վավե-
րացման համար

կտակների վավերացման հա-
մար

Ժառանգ�թյան իրավ�նքի
վկայագրեր տալ� և նվիրատ-
վ�թյան պայմանագրերի վա-
վերացման համար`

ա) առաջին հերթի ժառանգ-
ներին

բ) երկրորդ և երրորդ հերթի
ժառանգներին

գ) այլ անձանց

անշարժ գ�յքի տիրա-
պետման, օգտագործման և
տնօրինման իրավ�նի
լիազորագրեր վավերացնել�
համար

շարժական գ�յքի տիրա-
պետման, օգտագործման և
տնօրինման (բացառ�թյամբ
ա վ տ ո տ ր ա ն ս պ ո ր տ ա յ ի ն
միջոցների) լիազորագրեր
վավերացնել� համար

գ�յքային իրավ�նքների

բազային տ�րքի կրկնա-
պատիկի չափով

բազային տ�րքի կրկնա-
պատիկի չափով

բազային տ�րքի կրկնա-
պատիկի չափով

բազային տ�րքի եռապա-
տիկի չափով

բազային տ�րքի հնգապա-
տիկի չափով

բազային տ�րքի եռապա-
տիկի չափով

բազային տ�րքի կրկնա-
պատիկի չափով

բազային տ�րքի չափով
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14.

15.

16.

կառավարման լիազորագրե-
րի վավերացման համար

ավտոտրանսպորտային մի-
ջոցները տնօրինել� իրա-
վ�նքի լիազորագրերը
վավերացնել� համար`

ա) առաջին հերթի ժառանգ-
ներին

բ) երկրորդ և երրորդ հերթի
ժառանգներին

գ) այլ անձանց

ավտոտրանսպորտային մի-
ջոցները տնօրինել� իրա-
վ�նքի վերալիազորման
իրավ�նքով լիազորագրերի
վավերացման համար`

ա) առաջին հերթի ժառանգ-
ներին

բ) այլ անձանց

այլ լիազորագրերի վավերաց-
ման համար

ժառանգական գ�յքի պահ-
պանմանն �ղղված միջոցա-
ռ�մների իրականացման
համար

բազային տ�րքի չափով

բազային տ�րքի հնգապա-
տիկի չափով

բազային տ�րքի քսա-
նապատիկի չափով

բազային տ�րքի չափով

բազային տ�րքի երեսնա-
պատիկի չափով

բազային տ�րքի հիս�ն
տոկոսի չափով

բազային տ�րքի կրկնա-
պատիկի չափով
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18.

19.

20.

21.

փաստաթղթերի թարգման�-
թյան յ�րաքանչյ�ր էջի
իսկ�թյան վավերացման
համար

փաստաթղթերի պատճեների
և դրանցից քաղվածքների
յ�րաքանչյ�ր էջի իսկ�թյան
վավերացման համար

փաստաթղթերի ստորագր�-
թյ�նների, այդ թվ�մ` թարգ-
մանչի ստորագր�թյան
յ�րաքանչյ�ր փաստաթղթի
իսկ�թյան վավերացման
համար

առանց դատարան դիմել�`
գրավ դրված գ�յքի հաշվին
գրավառ�ի պահանջները
բավարարել� վերաբերյալ
գրավառ�ի և գրավատ�ի
միջև կնքված համաձայն�-
թյան վավերացման համար

բազային տ�րքի հիս�ն
տոկոսի չափով

բազային տ�րքի երես�ն
տոկոսի չափով

բազային տ�րքի հիս�ն
տոկոսի չափով

բազային տ�րքի չափով

NN Նոտարական գործող�թյան տեսակը նվազագ�յն
ը/ կ աշխատավարձի նկատմամբ  գործակիցը
1 2 3

Նոտարի կողմից մատ�ցվող վճարովի այլ ծառայ�թյ�ններ

Նոտարի կողմից մատ�ցվող վճարովի այլ ծառայ�թյ�ններ,
որոնց սակագները սահման�մ է ՀՀ կառավար�թյ�նը:
Տեղադրել սակագները ՀՀ կառ 25.04.2002.թ.919
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Գ�յքի նկատմամբ կնքվող գործարքի
վավերացման ժամանակ ներկայացված
փաստաթղթերի �ս�մնասիրման պարզա-
բան�մների համար(բացառ�թյամբ գրավի 
պայմանագրերի և գյ�ղատնտեսական
նշանակ�թյան հողամասերի նկատմամբ
կնքվող գործարքների)

Գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողա-
մասերի վերաբերյալ պայմանագրերի վավե-
րացման ժամանակ ներկայացված
փաստաթղթերի �ս�մնասիրման և պար-
զաբան�մների համար

Գրավի պայմանագրի վավերացման ժամա-
նակ ներկայացված  փաստաթղթերի
�ս�մնասիրման և պարզաբան�մների
համար

Բացի կտակի վավերացման ժամանակ
ներկայացված փաստաթղթերի �ս�մնա-
սիրման և պարզաբան�մների համար 

Փակ կտակի վավերացման ժամանակ
ներկայացված փաստաթղթեթի  �ս�մնա-
սիրման և պարզաբան�մների համար 

Լիազորագրի վավերացման ժամանակ
ներկայացված փաստաթղթերի �ս�մնա-
սիրման և պարզաբան�մների համար 

Խառը պայմանագրերի վավերացման
ժամանակ ներկայացված փաստաթղթերի

0, 5 - 5

0,5 -1 

1- 5

0,3 – 3

0,5- 5

0,5 – 3
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

�ս�մնասիրման և պարզաբան�մների
համար 

1- 6- րդ կետեր�մ չնշված այլ գործարքների
վավերացման ժամանակ ներկայացված
փաստաթղթերի �ս�մնասիրման և
պարզաբան�մների համար 

Առանձնապես բարդ գործարքներ վավե-
րացնել� ժամանակ ներկայացված
փաստաթղթերի �ս�մնասիրման և
պարզաբան�մների համար 

Ժառանգական գ�յքի պահպան�թյան
համար միջոցներ ձեռք առնել � գործող�-
թյ�նների կատարման ժամանակ ներ-
կայացված փաստաթղթերի �ս�մնասիր-
ման և պարզաբան�մների համար 

Ժառանգ�թյան իրավ�նքի վկայագիր
տալ� ժամանակ  ներկայացված փաստա-
թղթերի �ս�մնասիրման և  պարզա-
բան�մների համար 

Ընդհան�ր համատեղ կամ ընդհան�ր
բաժնային սեփական�թյան ներքո գտնվող
գ�յքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ
սեփական�թյան իրավ�նքի վկայագիր
տալ� ժամանակ  ներկայացված փաստա-
թղթերի �ս�մնասիրման և
պարզաբան�մների համար 

Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանցից 

1-10

0,5- 10

5- 20

5- 50

0,5- 5

0,5- 5
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14.

15.

16.

17.

18.

քաղվածքների  իսկ�թյ�նը վավերացնել�
ժամանակ ներկայացված փաստաթղթերի
�ս�մնասիրման և պարզաբան�մների
համար (յ�րաքանչյ�ր էջի համար) 

Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագր�-
թյ�նների իսկ�թյ�նը վավերացնել�
ժամանակ ներկայացված փաստաթղթերի
�ս�մնասիրման և պարզաբան�մների
համար (յ�րաքանչյ�ր ստորագր�թյան
համար)

Փաստաթղթերի թարգման�թյան իսկ�-
թյ�նը վավերացնել�  ժամանակ ներկայաց-
ված փաստաթղթերի �ս�մնասիրման և
պարզաբան�մների համար (յ�րաքանչյ�ր
էջի համար)

Քաղաքաց� ողջ լինել� փաստը հաստա-
տել� ժամանակ  ներկայացված փաստաթղ-
թերի �ս�մնասիրման և  պարզաբան�մ-
ների համար

Քաղաքաց�` որոշակի վայր�մ գտնվել�
փաստը հաստատել� ժամանակ ներկայաց-
ված փաստաթղթեերի �ս�մնասիրման և 
պարզաբան�մների համար 

Լ�սանկար�մ պատկերված անձի և
քաղաքաց� ն�յն�թյ�նը հաստատել�
ժամանակ ներկայացված փաստաթղթերի 
�ս�մնասիրման և պարզաբան�մների
համար 

0,5

0,5

0,5

2

2

2
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Փաստաթղթերի ներկայացնել� ժամանակը
հաստատելիս  ներկայասված փաստաթղ-
թերի �ս�մնասիրման և  պարզաբան�մ-
ների համար 

Ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպ�-
թյ�նների դիմ�մները, հայտարար�-
թյ�նները կամ այլ փաստաթղթեր այլ
ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպ�-
թյ�ններ փոխանցել� ժամանակ ներկայաց-
ված փաստաթղթերի �ս�մնասիրման և 
պարզաբան�մների համար 

Դրամական գ�մար կամ արժեթղթեր դեպո-
զիտ ընդ�նել�, դեպոզիտ  պահպանել�,
հանձնել� կամ վերադարձնել� ժամանակ
ընդ�նվող  ներկայացված փաստաթղթերի
�ս�մնասիրման և գ�մարի   պարզաբա-
ն�մների համար տոկոսը

Փաստաթղթերի պահ ընդ�նել� ժամանակ
ներկայացված  փաստաթղթերի �ս�մնա-
սիրման և պարզաբան�մների համար 
(յ�րաքանչյ�ր օրվա համար) 

Ապաց�յցների ապահովման ժամանակ
ներկայացված փաստաթղթերի �ս�մնա-
սիրման և պարզաբան�մների համար 

Կազմակերպ�թյան ընդհան�ր ժողովի կամ
կոլեգիալ այլ մարմնի  նիստի արձանա-
գր�թյ�նը վավերացնել� ժամանակ ներ-
կայացված  փաստաթղթերի

1

3

0,5

0,1-0,3

5-50



Նոտարական գործող�թյ�նների իրականացնող
մարմիններ�մ պետական տ�րքի գծով արտոն�թյ�նները

Նոտարական գործող�թյ�ններ իրականացնող մարմին-
ներ�մ պետական տ�րքի վճար�մից ազատվ�մ են`
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25.

26.

�ս�մնասիրման և պարզաբան�մների
համար 

Գործարքների, հաստատման ենթակա
փաստաթղթերի կամ իրավական  այլ
փաստաթղթի օրինակելի ձևերի պատրաստ-
ման և տրամադրման համար

Անձանց առաջարկ�թյ�նների հիման վրա
ոչ օրինակելի գործարքների, հաստատման
ոչ ենթակա ոչ օրինակելի  փաստատղթերի
կամ իրավական այլ փաստաթղթերի
պատրաստման և  տրամադրման , ինչպես
նաև գործարքների վավերացման կամ
փաստաթղթերի պատրաստման հետ
չկապված իրավական օգն�թյան կամ
խորհրդատվ�թյան տրամադրման կամ այլ
ծառայ�թյ�նների  մատ�ցման համար`
ծառայ�թյան մատ�ցման համար անհրա-
ժեշտ յ�րաքանչյ�ր ժամի համար 

5-50

1-2

10

ա)

բ)

ֆիզիկական անձանց` պետ�թյան կամ համայնքի
օգտին կտակի կամ գ�յքի նվիրատվ�թյան
պայմանագիրը վավերացնել� համար.
պետ�թյանը կամ համայնքին ժառանգ�թյան
իրավ�նքով անցած գ�յքի մասին նրանց վկայագիր,
ինչպես նաև դրանց ստացման անհրաժեշտ
փաստաթղթեր տալ� համար.
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գ)

դ) 

ե) 

զ)

է)

ֆիզիկական անձիք` ժառանգ�թյան իրավ�նքի
մասին նրանց վկայագիր տալ� համար, եթե` 

ֆիզիկական անձինք` թոշակների և նպաստների
ստացման վերաբերյալ լիազորագրերը վավերացնել�
համար.
մայրերը` բազմազավակ�թյան շքանշաններով և
մեդալներով իրենց պարգևատրել� մասին փաստաթղ-
թերի պատճենների իսկ�թյ�նը վավերացնել�
համար.
այն քաղաքացիների ժառանգները, ովքեր իրենց
աշխատանքի (ծառայ�թյան) վայր�մ կազմակերպ�-
թյ�նների հաշվին ապահովագրված են եղել դժբախտ
պատահարի հետևանքով մահվան կամ զոհվել�
դեպքերից` ապահովագրական վարձատր�թյան
ժառանգման իրավ�նքը հաստատող վկայագիր տալ�
համար. 
երկրորդ աշխարհամարտի հաշմանդամները և այլ
անձինք, ովքեր հաշմանդամ են դարձել Հայաստանի
Հանրապետ�թյ�նը, նախկին ԽՍՀՄ-ը պաշտպանե-

-

-

բնակելի տ�նը` հողամասով բնակարանը կամ
բնակարանային-շինարարական կոոպերատի-
վ�մ այն անցն�մ է ժառանգատ�ի հետ համա-
տեղ բնակվող այնպիսի անձանց, ովքեր
ժառանգատ�ի մահվան օրվա դր�թյամբ եղել են
հաշվառված ն�յն տանը և նրա մահից հետո
շար�նակ�մ են բնակվել այնտեղ,

ժառանգ�թյան իրավ�նքի օբյեկտ են համար-
վ�մ բանկեր�մ եղած ավանդները, անձնական և
գ�յքային ապահովագր�թյան գծով ապահովա-
գրական գ�մարները, պետական փոխառ�թյան
պարտատոմսերը, աշխատավարձի գ�մարները,
կենսաթոշակները.
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ը)

թ)

ժ)

ժա)

լիս կամ զինվորական այլ պարտական�թյ�ններ
կատարելիս վիրավորվել�, կոնտ�զիայի, խեղման
կամ ռազմաճակատ�մ գտնվել� հետ կապված
հիվանդ�թյան հետևանքով, նախկին պարտիզան
հաշմանդամները, ինչպես նաև կենսաթոշակային
օրենսդր�թյանը համապատասխան զինծառայող-
ների` վերը նշված խմբերին հավասարեցված մյ�ս
հաշմանդամները, երկրորդ աշխարհամարտ�մ Հա-
յաստանի Հանրապետ�թյ�նը, նախկին ԽՍՀՄ-ը
պաշտպանելիս կամ զինորական այլ պարտական�-
թյ�ններ կատարելիս զոհված կամ անհայտ կորած
անձանց ընտանիքի անդամները` վերոհիշյալ հիմքե-
րով արտոն�թյ�ններ վերապահել� համար անհրա-
ժեշտ փաստաթղթերի պատճենների իսկ�թյ�նը
վավերացնել� համար.
Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական
բանկը.
սեփականատերերն � օգտագործողները` կադաս-
տրային քարտեզագր�մն ավարտված տրածքներ�մ
անշարժ գ�յքի նկատմամբ իրավ�նքների առաջին
պետական գրանցման գործընթացի ժամանակ պետա-
կան սեփական�թյ�ն հանդիսացող գյ�ղատնտեսա-
կան նշանակ�թյան հողերի օտարման
պայմանագրերը վավերացնել� համար.
ֆիզիկզկան` անձինք պետական սեփական�թյ�ն
համարվող բնակարանների անհատ�յց մասնավորեց-
ման (նվիրատվ�թյան) պայմանագրի վավերացման
համար. 
սեփականատերը`օրենքով նախատեսված դեպքեր�մ
սեփական�թյան իրավ�նքով անհատ�յց
տրամադրված պետական սեփական�թյ�ն համար-
վող հողամասերի օտարման պայմանագրերը վավե-
րացնել� համար.  
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ժբ)

ժգ)

ժդ)

1988-1992 թվակններին Ադրբեջանի Հանրապետ�թյ�-
նից բռնագաղթված և Հայաստանի Հանրապետ�թյան
քաղաքացի�թյ�ն ստացած անձինք` իրենց զբաղե-
ցրած համայնքային բնակարանային ֆոնդի բնակելի
տարածքների վարձակալ�թյան պայմանագրերը վա-
վերացնել�  համար. 
սեփականատերերը և օգտագործողները` Հայաստանի
Հանրապետ�թյան քաղաքացիական օրենսգրքի 225
հոդվածով սահմանված բնակելի տարած�թյան օգ-
տագործման պայմանագրերը վավերացնել� համար.
Հայաստանի Հանիապետ�թյան պետական ծրագրերի
շրջանակներ�մ հողերի միավորման (կոնսոլիդացիա)
պայմանագրերը վերացնել� համար: (24 հոդվածը
փոխ. 28.12.98 ՀՕ-277, 12.10.99 թիվ ՀՕ-4, 30.05.00 ՀՕ-
67, 15.12.00 ՀՕ-136, 09.10.01 թիվ 234, խմբ. 12.06.02 ՀՕ-
375-Մ, 04.10.05 ՀՕ-198-Ն օրենքներ):



ՔԿԱԳ

Քաղաքացիական կաց�թյան ակտերի հետ կապված հարա-
բեր�թյ�նները կարգավոր�մ են ՙՔաղաքացիական կաց�թյան
մասին՚ ՀՀ օրենքով, ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքով, ՀՀ քաղա-
քացիական օրենսգ րքով, ՀՀ միջազգային պայմանագրերով: ՀՀ
օրենքների և միջազգային պայմանագրեր�մ տարբեր�թյ�ն-
ների կամ հակաս�թյ�նների առկայ�թյան դեպք�մ կիրառվ�մ
են միջազգային պայմանագրերը: 

Քաղաքացիական կաց�թյան ակտերն առաջացն�մ,
փոփոխ�մ կամ դադարեցն�մ են, ինչպես ՀՀ քաղաքացինների
այնպես էլ քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող անձանց, օտարերկրյա
քաղաքացիների իրավ�նքները և պարտական�թյ�նները,
բն�թագր�մ են նրանց իրավական վիճակը: Հայաստանի
Հանրապետ�թյան տարածք�մ պետական գրանցման ենթակա
են քաղաքացիական կաց�թյան հետևյալ ակտերը.

գանձվող պետտ�րքի չափերը և պետտ�րքի արտոն�թյ�նները

ԾՆCՆԴ

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ծննդի գրանցման համար

Ծն�նդը ենթակա է պարտադիր գրանցման ՔԿԱԳ տարածքային
բաժն�մ, ծնողի (ների) կողմից տրված դիմ�մի կամ
հայտարար�թյան հիման վրա: Ծննդի մասին դիմ�մը պետք է
տրվի երեխայի ծննդյան օրվանից ոչ �շ քան երեք ամսվա
ընթացք�մ, իսկ գրավոր հայտարար�թյ�նը ՔԿԱԳ. մարմնին
տրվ�մ է ոչ �շ, քան երեխայի ծննդի օրվանից հետո` մեկ
տարվա ընթացք�մ: Ծննդի գրանց�մը ծնողների ցանկ�թյամբ

188
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դ)
ե)
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է)

ծն�նդը
ամ�սն�թյ�նը
ամ�սնալ�ծ�թյ�նը
որդեգր�մը
հայր�թյ�նը որոշելը
անվան փոփոխ�մը
մահը



կատարվ�մ է եթեխայի (ների) ծննդավայրի կամ ծնողների
(նրանցից մեկի) բնակ�թյան վայրի ՔԿԱԳ տարածքային
բաժիններ�մ, իսկ գտնված (ընկեցիկ) երեխաներին` 
գրանց�մը կատար�մ է գտնվել� վայրի ՔԿԱԳ. մարմինը:

ՔԿԱԳ տարածքային բաժինն իրավ�նք չ�նի մերժել�
ծննդի գրանց�մն` այն մեկ այլ բաժն�մ կատարել�
նպատակահարմար�թյան պատճառաբան�թյամբ:  

Ծննդի գրանցման մասին հայտարար�թյ�նը տրվ�մ է
գրավոր կամ բանավոր: Ծնողների հիվանդ�թյան, մահվան կամ
այլ պատճառներով նրանց կողմից հայտարար�թյ�ն
կատարել� անհնարին�թյան դեպք�մ` այն կարող են կա-
տարել ազգականները, հարևանները, այն բժշկական հիմնարկի
վարչակազմը, որտեղ ծնվել է երեխան, ինչպես նաև այլ անձինք:
Այն դեպք�մ, երբ երեխան ծնվել է ոչ բժշկական հիմնարկ�մ և
ծննդաբեր�թյան ժամանակ առանց բժշկական օգն�թյ�ն ց�յց
տալ�, ծն�նդը կարող է գրանցվել վկաների ց�ցմ�նքների,
երեխայի ծննդի և կենդան�թյան մասին բժշկական տեղեկանքի
հիման վրա: Եթե երեխան ծնվել է ծովային, գետային նավ�մ կամ
օդանավ�մ մոր գտնվել� ժամանակ, ինչպես նաև գնացք�մ,
ապա կապիտանը (նավի հրամանատարը, գնացքի պետը) երկ�
վկայի � բժշկի կամ բ�ժակի մասնակց�թյամբ (եթե առկա են)
կարող է ակտ կազմել երեխայի ծննդի մասին: Այն ներկայացվ�մ
է ծն�նդը գրանցող ՔԿԱԳ տարածքային բաժին` ծննդի մասին
բժշկական տեղեկանքի փոխարեն:

Ամ�սն�թյան մեջ չգտնվող կնոջից երեխա ծնվել�
դեպք�մ, եթե ՔԿԱԳ տարածքային բաժն�մ չի լ�ծվ�մ նաև
հայր�թյան որոշման հարցը, ապա ծննդի գրանցման մատյա-
ն�մ երեխայի հոր մասին գրանց�մը կատարվ�մ է մոր
ազգան�նով, իսկ հոր ան�նը, հայրան�նը` մոր ց�ց�մով, իսկ
եթե մայրը հրաժարվ�մ է նշել երեխայի հոր ան�նը,
հայրան�նն � ազգ�թյ�նը, ապա ծննդի գրանց�մը կատար-
վ�մ է առանց հոր մասին տեղեկ�թյ�ններ լրացնել� և տրվ�մ
է ծննդյան վկայական: Անչափահաս ծնողից (ների) ծնված 

189

ՔԿԱԳ



երեխայի ծն�նդը գրանցվ�մ է ընդհան�ր կարգով և գրանցման
վերաբերյալ անչափահաս ծնողի (ների) հոր կամ մոր
(խնամակալների) համաձայն�թյ�նը չի պահանջվ�մ:
Երեխային տրվ�մ է միայն մեկ ան�ն: ՔԿԱԳ տարածքային
բաժինն իրավ�նք չ�նի մերժել� երեխային ծնողների ընտրված
ան�նը շնորհել� այն պատճառաբան�թյամբ, որ այդ ան�նը
նշված չէ անձնական ան�ների տեղեկատ��մ: Եթե ծննդի
գրանցման մասին դիմ�մը ստացվել է երեխայի ծննդյան
օրվանից մեկ տարի անց, բայց մինչև 16 տարին լրանալը,ապա
ծննդի գրանց�մը կատարվ�մ է միայն երեխայի բնակ�թյան
վայրի ՔԱԿԳ տարածքային բաժնի կողմից, իսկ 16 տարեկանից
բարձր լինել� դեպք�մ ` ն�յն բաժն�մ, Քաղ. կաց�թյան
ակտերի գրանց�մները վերականգնել� կանոններով սահման-
ված կարգով:

Ո՞րոնք են ծննդի պետական գրանցման հիմքերը

Դրանք են`
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ա)

բ)

գ)

դ)

ծննդյան մասին սահմանված ձևի փաստաթ�ղթը`
տրված բժշկական այն կազմակերպ�թյան կողմից,
որտեղ տեղի է �նեցել ծն�նդը.
ծննդյան մասին սահմանված ձևի փաստաթ�ղթը`
տրված ծննդի ժամանակ բժշկական օգն�թյ�ն
ց�ցաբերած կազմակերպ�թյան կողմից.
ծննդյան մասին սահմանված ձևի փաստաթ�ղթը`
տրված բժշկի կողմից` բժշկական կազմակերպ�թյ�-
նից դ�րս ծննդի դեպք�մ .
ծննդյան մասին սահմանված ձևի գրավոր հայտարա-
ր�թյ�նը` տրված ծննդի ժամանակ ներկա գտնված
անձի (անձանց) կողմից, և երեխայի առողջ�թյան
մասին բժշկական կազմակերպ�թյան տրված
տեղեկանքը` բժշկական կազմակերպ�թյ�նից դ�րս
և առանց բժշկական օգն�թյ�ն ց�ցաբերել� ծննդի
դեպք�մ:



Այս հիմքերի բացակայ�թյան դեպք�մ երեխայի ծննդի
պետական գրանց�մը կատարվ�մ է երեխայի ծննդաբեր�թյան
փաստը հաստատող` դատարանի օրինական �ժի մեջ մտած
վճռի հիման վրա.

Ծն�նդը հայտարար�թյան հիման վրա գրանցելիս,
անկախ հայտարար�թյ�ն տվողի ինքն�թյ�նից, պետք է
ներկայացվեն`

Ինչպե՞ս է գրանցվ�մ ամ�սն�թյ�նը

Ամ�սնացող անձինք ՔԿԱԳ. մարմին են ներկայացն�մ
ամ�սն�թյան համատեղ գրավոր դիմ�մ: ՀՀ -�մ օտարերկրյա
քաղաքացիների, քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող անձանց,
օտարերկրյա պետ�թյ�ններ�մ մշտապես բնակվող ՀՀ քա-
ղաքացիների ամ�սն�թյ�նը միմիյանց և ՀՀ քաղաքացիների
հետ ամ�սն�թյան գրանցման վերաբերյալ դիմ�մները
ներկայացն�մ և ամ�սն�թյան մասին թ�յլտվ�թյ�ն են
ստան�մ ՀՀ արդարադատ�թյան նախարար�թյան ՔԿԱԳ
գործակալ�-թյան կենտրոնական մարմնի կողմից: Դիմ�մին
կից օտարերկրյա քաղաքացին ՀՀ-�մ ամ�սն�թյ�ն գրանցելիս
ներկայացն�մ է անձնագիրը և իր պետ�թյան համապատաս-
խան մարմինների կամ դեսպան�թյան (հյ�պատոս�թյ�ն)
կողմից տրված տեղեկանք ամ�սն�թյան գրանց�մ չ�նենալ�
մասին` վավերացված ՀՀ Ա.Գ. նախարար�թյան դիվանագիտա-
կան կամ հյ�պատոսական մարմիններ�մ: Քաղաքացի�թյ�ն
չ�նեցող անձիք հիշյալ տեղեկանքները ներկայացն�մ են իրենց
մշտական բնակ�թյան վայր համարվող պետ�թյան կողմից, իսկ 
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---

---
---

---

երեխայի ծննդի մասին բժշկական հիմնարկի
տեղեկանք 
ծնողների անձը հաստատող փաստաթղթեր
փաստաթղթեր, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ
հոր մասին տվյալները գրանցել� համար
հայտարար�թյ�ն տվողի անձը հաստատող
փաստաթ�ղթ.



օտարերկրյա պետ�թյ�ն�մ մշտապես բնակվող ՀՀ
քաղաքացիները Հայաստանի Հանապետ�թյ�ն�մ ամ�սն�-
թյ�ն գրանցելիս ամ�սն�թյան գրանց�մ, չ�նենալ� մասին
տեղեկանքը պետք է ներկայացնեն իրենց մշտական բնակ�թյան
վայրի պետ�թյան իրավաս� մարմնի կողմից տրված և այդ
պետ�թյ�ն�մ գտնվող ՀՀ դիվանագիտական ներկայաց�ցչ�-
թյան կամ հյ�պատոսական հաստատ�թյան կողմից
վավերացված լինել�ց հետո: Այս տեղեկանքները �ժի մեջ են
տրման օրվանից եռամսյա ժամկետ�մ: Պետ�թյ�նը ճանաչ�մ
է միայն ՔԿԱԳ մարմիններ�մ գրանցված ամ�սն�թյ�նը:
Ամ�սնացող անձանց համատեղ դիմ�մ տալ�ց հետո` մեկ
ամիս անց, բայց երեք ամսից ոչ �շ ՔԿԱԳ մարմինն կատար�մ է
ամ�սն�թյան պետական գրանց�մ: Մեկամսյա ժամկետի
ընթացքն սկսվ�մ է ՔԿԱԳ  տարածքային բաժին դիմ�մ տալ�
օրվան հաջորդող օրվանից:

Հարգելի պատճառների առկայ�թյան դեպք�մ ամ�ս-
ն�թյան գրանցման ժամկետը կարող է կրճատվել կամ
երկարացվել: Ամ�սն�թյան գրանցման ժամկետը կրճատել�
հարգելի պատճառներն են` 

Այս հարգելի պատճառները պետք է հաստատված լինեն
համապատասխան փաստաթղթերով,որոնց առկայ�թյան
դեպք�մ ամ�սն�թյան գրանց�մը (ՔԿԱԳ տարածքային)
կատարվ�մ է եռօրյա ժամկետ�մ կամ ամ�սնացողների
ցանկացած օրը:
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1.
2.
3.
4.
5.

ծանր հիվանդ�թյ�նը
համատեղ երեխաներ �նենալը
Ամ�սնացող կնոջ հղի�թյ�նը (20 շաբաթական)
բանակ զորակոչվելը
ժամկետային զինվորական ծառայ�թյան մեջ գտնվելը 



Ամ�սն�թյան դադար�մ

Ամ�սն�թյ�նը դադար�մ է`

Դատական կարգով ամ�սնալ�ծ�թյ�նը կատարվ�մ է
ամ�սիններից մեկի կողմից դատարան ներկայացված
հայցադիմ�մով: Ամ�սնալ�ծ�թյան գործը քննելիս դատարանն
իրավ�նք �նի, ամ�սինների հաշտվել� նպատակով, գործի
քնն�թյ�նն հետաձգել երեք ամսով:

Ամ�սինների միջև համաձայն�թյան բացակայ�թյան
դետք�մ դատարանը պարտավոր է`

193

ՔԿԱԳ

ա)
բ)
գ)

դ)

ամ�սիներից մեկի մահվան դեպք�մ
դատական կարգով 
ամ�սնալ�ծ�թյան վերաբերյալ փոխադարձ
համաձայն�թյամբ
ամ�սիներից մեկի դիմ�մի հիման վրա

1.

2.

3.

4.

որոշել թե ամ�սնալ�ծ�թյ�նից հետո ծնողներից �մ
հետ պետք է ապրեն երեխաները
որոշել, թե որ ծնողից և ինչ չափով պետք է ալիմենտ
(ապր�ստավճար) բռնագանձվի
ամ�սինների (նրանցից մեկի) պահանջով կատարել
նրանց ընդհան�ր սեփական�թյ�նը համարվող
գ�յքի բաժան�մը
ամ�սն�ց ապր�ստի միջոց ստանալ� իրավ�նք
�նեցող մյ�ս ամ�սն� պահանջով որոշել այդ
միջոցների չափը փոխադարձ համաձայն�թյան
առկայ�թյան դեպք�մ, ամ�սինները համատեղ
դիմ�մ են ներկայացն�մ ՔԿԱԳ մարմնին, որտեղ
պետք է նշվեն` 
ա)

բ)
գ)

ամ�սիններից յ�րաքանչյ�րի ան�նը, հայրա-
ն�նը , ազգան�նը, ծննդյան վայրը և ժամանակը,
քաղաքացի�թյ�նը, բնակ�թյան վայրը,
կրթ�թյ�նը, աշխատանքի վայրը և զբաղմ�նքը
ամ�սն�թյան ակտի գրառման տվյալները
այն ազգան�նները, որոնք ընտրվ�մ են 



Ամ�սնալ�ծ�թյան պետական գրանց�մն իրականացվ�մ է
դիմ�մը տալ� օրվանից մեկ ամիս անցնել�ց հետո, բայց երեք
ամսից ոչ �շ, ամ�սինների ներկայ�թյամբ, ամ�սիններից մեկի
դիմ�մի հիման վրա

Ամ�սն�թյան դադար�մը ամ�սիններից մեկի
դիմ�մի հիման վրա

ՔԿԱԳ-�մ ամ�սնալ�ծ�թյ�նը կատարվ�մ է եթե մյ�ս
ամ�սինը`

Ամ�սնալ�ծ�թյան մասին դիմ�մ ներկայացնող ամ�սինը
դիմ�մ�մ պետք է նշի հետևյալ տեղեկ�թյ�նները`
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դ)

ե)

ամ�սիններից յ�րաքանչյ�րի կողմից
ամ�սնալ�ծ�թյ�նից հետո
ամ�սինների անձը հաստատող փաստաթղթերի
տվյալները
անհրաժեշտ այլ տեղեկ�թյ�ններ

ա)
բ)
գ)

դատարանի կողմից ճանաչել է անհայտ բացակայող
դատարանի կողմից ճանաչվել է անգործ�նակ
դատապարտվել է ազատազրկման` երեք տար�ց ոչ
պակաս ժամկետով. 

1.

2.
3.

4.

5.
6.

.

Ամ�սնալ�ծվել ցանկացող ամ�սն� ան�նը,
հայրան�նը, ազգան�նը,քաղաքացի�թյ�նը,
բնակ�թյան վայրը և զբաղմ�նքը. 
Ամ�սն�թյան ակտի գրառման տվյալները
Այն ազգան�նը, որը ամ�սնալ�ծ�թյ�նից հետո
ընտր�մ է ամ�սնալ�ծվել ցանկացողը
Ամ�սնալ�ծվել ցանկացող ամ�սն� անձը
հաստատող փաստաթղթի տվյալները
Ամ�սնալ�ծ�թյան հիմքերը
Ամ�սիններից մյ�սի ան�նը,ազգան�նը, հայրան�-
նը, ծննդյան վայրը և ժամանակը, քաղաքացի�թյ�նը,
բնակ�թյան վերջին հայտնի վայրը.



Դիմ�մի հետ միաժամանակ պետք է ներկայացվեն դատարանի`
օրինական �ժի մեջ մտած, ամ�սն�ն անհայտ բացակայող կամ
անգործ�նակ ճանաչել� մասին, վճռի կամ նրան երեք տար�ց 
ոչ պակաս ժամկետով ազատազրկման դատապարտել� մասին
դատավճռի պատճեն: Ամ�սնալ�ծ�թյ�նից հետո ամ�սիննե-
րից յ�րաքանչյ�րը կարող է պահպանել իր ամ�սնական
ազգան�նը, կամ իր ցանկ�թյամբ ստանալ իր մինչ
ամ�սնական ազգան�նը, որի մասին նշ�մ է կատար�մ տրված
դիմ�մի մեջ: Այս դեպք�մ ամ�սնալ�ծ�թյ�նը գրանցել�ց
հետո ՔԿԱԳ տարածքային բաժինը ամ�սն� անձնագրի
առաջին էջ�մ նշ�մ է, որ անձնագիրը ենթակա է
փոխանակման` ազգանվան փոխման կապակց�թյամբ, այն
վավերացվ�մ է բաժնի պետի ստորագր�թյամբ և կնիքով
(դրոշմակնիքով):

Որդեգրման պետական գրանց�մ

Որդեգրման գրանցման է որդեգրման մասին դատարանի
օրինական �ժի մեջ մտած վճիռը: Որդեգրմաան պետական.
գրանց�մն իրականացն�մ են որդեգրման մասին վճիռ
կայացրած դատարանը կամ որդեգրողները:

Որդեգրման գրանցման համար որդեգրողը (ները)
տարածքային ՔԿԱԳ մարմնին ներկայացն�մ են գրավոր
դիմ�մ, որի մեջ նշվ�մ են. 
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7.

8.

Անհայտ բացակայող կամ անգործ�նակ ճանաչված
ամ�սն� գ�յքի հավատարմագրային կառավարչի
բնակ�թյան վայրը կամ այն քրեակատարողական
հիմնարկի գտնվել�  վայրը,որտեղ ամ�սինը կր�մ է
պատիժը 
Անհրաժեշտ այլ տեղեկ�թյ�ններ

1. Որդեգրման համար որդեգրողը ( ները ) տարածքային
ՔԿԱԳ մարմին են ներկայացն�մ գրավոր դիմ�մ, որի
մեջ նշվ�մ են հետևյալ տեղեկ�թյ�նները.



Եթե որդեգրողը (ները) երեխայի որդեգր�մից հետո` մեկամսյա
ժամկետ�մ, որդեգրման պետական գրանցման մասին դիմ�մ
չեն ներկայացն�մ, ապա ՔԿԱԳ մարմին որդեգրման մասին
դատարանի կողմից իրեն �ղղված օրինական �ժի մեջ մտած
վճռի քաղվածքի հիման վրա ծննդյան ակտի գրանցման մեջ
սահմանված կարգով կատար�մ է որդեգրման մասին նշ�մ և
տրվ�մ է որդեգրման վկայական:
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2.

Որդեգրողը (ները) ( լիազորված անձը ) ստորագր�մ է
(են) որդեգրման մասին դիմ�մը և նշ�մ այն
ներկայացնել� ժամանակը: 

ա)

բ)
գ)

դ)

ե) 

զ) 

է) 

ը)

որդեգրողի (ների) ան�նը, ազգան�նը, հայրա-
ն�նը, ծննդյան թիվը և վայրը, քաղաքա-
ցի�թյ�նը, ազգ�թյ�նը (ըստ հայտարար�թյան
կամ անձնագր�մ այդ տվյալների առկայ�թյան) .
որդեգրողի ( ների ) բնակ�թյան վայրը.
որդեգրողի (ների) ամ�սն�թյան գրանցման
վայրը, համարը, ժամանակը.
որդեգրողի (ների) կամ նրանց լիազորած անձի
անձը հաստատող փաստաթղթերի տվյալները (
սերիա, երբ և �մ կողմից է տրվել ) .
երեխայի ան�նը, ազգան�նը, ծննդյան վայրը և
ժամանակը մինչև որդեգր�մը և որդեգր�մից
հետո.
որդեգրման մասին վճիռ կայացրած դատարանի
անվան�մը, վճռի կայացման ժամանակը և
համարը.
երեխայի ծննդյան ակտիվ գրանցման վայրը,
ժամանակը և համարը.
անհրաժեշտ այլ տեղեկ�թյ�ններ:



Հայր�թյան որոշ�մը

Երեխայի հայր�թյ�նը որոշվ�մ է

Հայր�թյան պետական գրանցման հիմքերն են `

Հայր�թյան որոշման պետական գրանց�մն իրականացն�մ է
երեխայի ̀  ամ�սն�թյան մեջ չգտնվող հոր կամ մոր բնակ�թյան 
վայրի կամ երեխայի ծննդի պետական գրանցման վայրի, իսկ
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1.

2.

երեխայի մոր հետ ամ�սն�թյան մեջ չգտնվող անձի
հայր�թյ�նը որոշվ�մ է ՔԿԱԳ մարմիններ�մ
երեխայի հոր և մոր համատեղ դիմ�մի հիման վրա,
իսկ մոր մահվան կամ դատարանի կողմից վերջինս
անգործ�նակ ճանաչել� կամ բնակ�թյան վայրը
որոշել� անհնարին�թյան կամ ծնողական
իրավ�նքներից զրկվել� դեպք�մ` հոր դիմ�մի
հիման վրա` խնամակալ�թյան և հոգեբարձ�թյան
մարմնի համաձայն�թյամբ:
Դատական կարգով` ծնողներից մեկի կամ մոր,
երեխայի խնամակալի (հոգեբարձ�ի), կամ այն անձի
դիմ�մի հիման վրա, որի խնամքին է գտնվ�մ
երեխան. 

1.

2.

Երեխայի ծննդյան պահին ամ�սն�թյան մեջ չգտնվող
հոր և մոր համատեղ դիմ�մը
երեխայի ծննդյան պետական գրանցման պահին
երեխայի մոր հետ ամ�սն�թյան մեջ չգտնվող հոր
դիմ�մի համաձայն` հայր�թյան որոշման պետական
գրանց�մն իրականացվ�մ է մոր մահվան, նրան
անգործ�նակ ճանաչել�, մոր գտնվել� վայրը
պարզել� անհնարին�թյան, մորն անհայտ
բացակայող ճանաչել� կամ նրան ծնողական
իրավ�նքից զրկել� մասին դատարանի` օրինական
�ժի մեջ մտած վճռի, ինչպես նաև հայր�թյան
որոշման մասին խնամակալ�թյան և հոգեբարձ�թյան
մարմնի համաձայն�թյան առկայ�թյան դեպք�մ`
երեխայի հոր դիմ�մը.



դատական կարգով հայր�թյան փաստի հաստատման դեպք�մ`
վճիռ կայացրած դատարանի գտնվել� վայրի ՔԿԱԳ. մարմինը.

Հայր�թյան որոշման պետական գրանց�մն իրականացն�մ է
երեխայի ̀  ամ�սն�թյան մեջ չգտնվող հոր կամ մոր բնակ�թյան
վայրի կամ երեխայի ծննդի պետական գրանցման վայրի, իսկ
դատական կարգով հայր�թյան փաստի հաստատման դեպք�մ`
վճիռ կայացրած դատարանի գտնվել� վայրի ՔԿԱԳ. մարմինը.

Անվան փոխ�մ

Մինչև երեխայի 10-ը տարին լրանալը երեխայի ան�նը, ինչպես
նաև նրան տրված ազգան�նը` մյ�ս ծնողի ազգան�նով, ՔԿԱԳ
մարմինները փոխ�մ են ծնողների համատեղ դիմ�մի հիման
վրա, իսկ եթե ծնողներն ապր�մ են առանձին, և ծնողը, որի մոտ
ապր�մ է երեխան, ցանկան�մ է տալ իր ազգան�նը, ապա
հարցը լ�ծվ�մ է` հաշվի առնելով մյ�ս ծնողի կարծիքը: Այն
պարտադիր չէ, եթե
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3.. հայր�թյան կամ հայր�թյան ճանաչման փաստի
որոշման մասին դատարանի` օրինական �ժի մեջ
մտած վճիռը:

1.
2.
3.
4.

հնարավոր չէ պարզել մյ�ս ծնողի բնակ�թյան վայրը
նա զրկված է ծնողական իրավ�նքներից
նա դատարանի կողմից ճանաչված է անգործ�նակ
նա, առանց հարգելի պատճառների, խ�սափ�մ է
երեխային դաստիրակել�ց և պահել�ց: 16 տարին
չլրացած անձի անվան փոխ�մը և (կամ) ազգանվան
փոխ�մը կարող է կատարվել նաև խնամակալի
(հոգեբարձ�ի) խնդրանքով, իսկ ծնողների միջև
համաձայն�թյան բացակայ�թյան դեպք�մ` խնա-
մակալ�թյան և հոգեբարձ�թյան մարմնի որոշմամբ
16 տարին լրացած անձն իրավ�նք �նի փոխել իր
ան�նը, որը ներառ�մ է ան�նը, հայրան�նը,
ազգան�մը.



16-18 տարեկան անձը անվան փոխման համար ՔԿԱԳ
տարածքային մարմին է դիմ�մ անձը հաստատող փաստաթղթի
առկայ�թյան և ծնողների գրավոր համաձայն�թյան առկայ�-
թյան դեպք�մ:

Ան�նը փոխել ցանկացած չափահաս անձն անվան
փոխման մասին դիմ�մը ներկայացն�մ է անձամբ` իր
մշտական բնակ�թյան վայրի կամ ծննդի պետական գրանցման
վայրի ՔԿԱԳ տարածքային մարմին: Անվան փոխման մասին
դիմ�մը ՔԿԱԳ մարմինը քնն�թյ�ն է առն�մ դիմ�մ տալ�
օրվանից երկ� ամսյա ժամկետ�մ, իսկ դիմ�մն ստանալ�ց
հետո` մեկ ամսվա ընթացք�մ, ստանալով բոլոր անհրաժեշտ
փաստաթղթերը, գրանցման թ�յլտվ�թյ�ն ստանալ� համար
գործը ներկայացն�մ է ՀՀ արդարադատ�թյան նախարար�-
թյ�ն: Անվան փոխման վերաբերյալ տրվ�մ է համապատաս-
խան վկայական. 

Մինչև 16 տարեկան երեխաների անվան, հայրանվան, և
ազգանվան փոխ�մ կատարել թ�յլատրվ�մ է հետևյալ
դեպքեր�մ` 

16 տարեկանից բարձր անձանց` անվան, հայրանվան և
ազգանվան փոխմանմ գրանց�մ կատարել թ�յլատրվ�մ է
հետևյալ դեպքեր�մ
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ա)
բ)
գ)

դ)

ե)

զ) 

անվան, ազգանվան անբարեհնչ�ն�թյան.
անվան, ազգանվան արտասան�թյան դժվար�թյան.
ծնողների համաձայն�թյամբ մյ�ս ծնողի ազգան�ն
կրել�. 
եթե ծն�նդ գրանցելիս երեխային ազգան�ն կամ
ան�ն է տրվել առանց ծնողների ցանկ�թյ�նը հաշվի
առնել�.
եթե երեխան փաստացի կր�մ է իր ծննդյան գրանցման
մեջ նշված ան�նից տարբերվող ան�ն` ելնելով
երեխայի շահերից.
եթե ծննդի գրանցման մեջ նշված է երեխայի թերի
ան�նը (փաղաքշական, կրճատ, փոքրացնող):



Անվան փոխման մասին դիմ�մի հետ ներկայացված և
սեփական հարց�մների արդյ�նք�մ ստացված փաստաթղթերի
հիման վրա ՔԿԱԳ տարածքային մարմինը կազմ�մ է գործ,
տալիս է եզրակաց�թյ�ն անվան փախման մասին և դրանք
ներկայացն�մ ՀՀ արդարադատ�թյան նախարար�թյան
ՔԿԱԳ-ի գործակալ�թյ�ն, որը հաստատ�մ կամ մերժ�մ է
անվան փոխման մասին ներկայացված եզրակաց�թյ�նը:
Անվան փոխման մասին գրանց�մը մերժվ�մ է եթե`

Անվան փոխման խնդրանքը բավարարել� մասին ՔԿԱԳ-ի
տարածքային մարմնի կողմից տեղեկացվել�ց
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ա)
բ)

գ)

դ)
ե)

զ) 
է) 

ը)

անվան, հայրանվան, ազգանվան անբարեհնչ�թյան.
անվան, հայրանվան, ազգանվան արտասան�թյան
դժվար�թյան.
ամ�սն� ցանկ�թյան` մյ�ս ամ�սն� հետ միասին
մեկ ընդհան�ր ազգան�ն կրել�.
մինչամ�սնական ազգան�նը կրել� ցանկ�թյան.
երեխաների հետ միսին ընդհան�ր ազգան�ն կրել�
ցանկ�թյան, եթե ամ�սինը մահացել է, իսկ դիմողը
եղել է մինչամ�սնական ազգան�նով.
դիմողի` փաստորեն դաստիրակվող անձի ան�նով
հայրան�ն և ազգան�ն կրել� ցանկ�թյան.
դիմողի ազգ�թյանը համապատասխան ազգան�ն և
ան�ն կրել� ցանկ�թյան.
դիմողի տոհմական ազգան�նը կրել� ցանկ�թյան:

ա)

բ)

գ)
դ)
ե) 

ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխա-
ն�մ ՙՔաղաքացիական կաց�թյան ակտերի մասին՚ ՀՀ
օրենքի և իրավական ակտերի պահանջներին
ան�նը փոխել ցանկացող անձի նկատմամբ
հար�ցված է քրեական գործ
կր�մ է քրեական պատիժ
�նի դատված�թյ�ն (այն մարված, կամ ճանաչված չէ)
եթե անձն այն փոխ�մ է երկրորդ անգամ
(բացառ�թյամբ 16 տարին չլրացածի)



քաղաքացին պարտավոր է մեկ ամսվա ընթացք�մ ներկայանալ
ՔԿԱԳ-ի տարածքային մարմին` անվան փոխման գրանց�մը
կատարել� համար: Անվան փոխման գրանցման մասին
գրանց�մ կատարել�ց հետո, քաղաքաց� անձնագրի առաջին
էջ�մ դրոշմվ�մ է` ՙԱնձնագիրը ենթակա է փոխմանը՚ որի
վերջնաժամկետը 15–օր է: Անվան փոխման գրանց�մը մերժել�
մասին պարզաբան�մները ստանալ�ց հետո, մերժ�մը կարող
է բողոքարկվել դատական կարգով.

Ինչպե՞ս  ՔԿԱԳ – ի գրառ�մներ�մ կատարել �ղղ�մներ,
լրաց�մներ, փոփոխ�թյ�ններ

Քաղաքացիական կաց�թյան ակտի գրառման մեջ �ղղ�մ,
լրաց�մ, փոփոխ�թյ�ն կատարել� համար շահագրգիռ անձը,
(սահմանված կարգով լիազորված անձը) դիմ�մ է ներկայացն�մ
իր բնակ�թյան վայրի կամ քաղաքացիական կաց�թյան ակտի
գրառ�մների պահպանման վայրի ՔԿԱԳ մարմին: Դիմ�մ�մ
պետք է նշված լինեն հետևյալ տեղեկ�թյ�նները.

Դիմ�մի հետ միժամանակ պետք է ներկայացվեն փոփոխման
ենթակա քաղաքացիական կաց�թյան ակտի պետական
գրանցման վկայականը, որը փոխանակվել� է, և ակտի
գրառման մեջ �ղղ�մ, լրաց�մ կամ փոփոխ�թյ�ն կատարել�
հիմքերի առկայ�թյ�նը հաստատող փաստաթղթեր:

ՔԿԱԳ մարմինը ստացված դիմ�մը պետք է քննարկի և
բավարարման կամ մերժման հարցը լ�ծի ստացման օրվանից
մեկ ամսվա ընթացք�մ:
ՔԿԱԳ-ի կողմից ակտի գրառման մեջ �ղղ�մ, լրաց�մ կամ
փոփոխ�թյ�ն կատարելը կամ դրա մերժ�մը կատարվ�մ 
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ա)

բ)

դիմողի ան�նը, հայրան�նը, ազգան�նը, ծննդյան
վայրը և ժամանակը, բնակ�թյան վայրը. 
քաղաքացիական կաց�թյան ակտի գրառման այն
տվյալները, որոնց մեջ դիմողը խնդր�մ է �ղղ�մ,
լրաց�մ կամ փոփոխ�թյ�ն կատարել 



է ՀՀ արդարադատ�թյան նախարար�թյան թ�յլտվ�թյան
հիման վրա:

Cղղված, լրացված կամ փոփոխման գրառման հիման
վրա ՔԿԱԳ մարմինը տալիս է ակտի պետական գրանցման նոր
վկայական.

Ո՞րոնք են ՔԿԱԳ գրառ�մներ�մ �ղղ�մներ, լրաց�մներ
կամ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� հիմքերը

Այդ հիմքերն են`
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

որդեգրման ակտի գրառ�մը
հայր�թյան որոշման ակտի գրառ�մը 
անվան փոխման ակտի գրառ�մը
դատարանի` օրինական �ժի մեջ մտած վճիռը
երեխայի անվան փոխման մասին խնամակալ�թյան և
հոգեբարձ�թյան մարմնի որոշ�մը
երեխայի ծննդի ակտի գրառման մեջ նրա հոր մասին
տեղեկ�թյ�ններ լրացնել�, փոփոխել� կամ հանել�
մասին հոր հետ ամ�սն�թյան մեջ չգտնվող մոր
դիմ�մը
տվյալ անձի ծննդի ակտի գրառման մեջ ծնողների
վերաբերյալ տեղեկ�թյ�նները փոխել� մասին
չափահաս անձի դիմ�մը` ծնողների (ծնողներից մեկի)
կողմից իրենց անվան փոփոխման դեպք�մ 
մահացածի անձը ճանաչել� մասին նախաքնն�թյան
կամ հետաքնն�թյան մարմնի կողմից սահմանված
ձևով տրված փաստաթ�ղթը, եթե մահը գրանցված է
որպես անհայտ անձի մահ
քաղաքացիական կաց�թյան ակտի գրառման մեջ
�ղղ�մ, լրաց�մ կամ փոփոխ�թյ�ն կատարել�
մասին ՔԿԱԳ մարմնի եզրակաց�թյ�նը, որը նրա
կողմից տրվ�մ է հետևյալ դեպք�մ`
ա) քաղաքացիական կաց�թյան ակտի գրառման մեջ

նշված են ոչ լրիվ կամ սխալ տեղեկ�թյ�ններ



Եթե շահագրգիռ անձանց միջև առկա է ակտերի գրառ�մներ�մ
�ղղ�մներ, լրաց�մմներ կամ կատարել� վերաբերյալ վեճ,
ապա դրանք կատարվ�մ են դատարանի օրինական �ժի մեջ
մտած վճռի հիման վրա:

Քաղաքացիական կաց�թյան ակտերի գրանցման համար 
պետական տ�րքը գանձվ�մ է հետևյալ դր�յքաչափով`
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բ)

գ)

քաղաքացիական կաց�թյան ակտի գրառ�մը
կատարվ�մ է առանց օրենքով սահմանված
կարգի պահպանման
ՀՀ օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով բժշկա-
կան կազմակերպ�թյ�նը տվել է սեռի փոփոխ-
ման մասին սահմանված ձևի փաստաթ�ղթ

1.

2.

3.

4.

5.

ծննդյան գրանցման համար,
ներառյալ`վկայական տալը

ամ�սն�թյան գրանցման
համար,ներառյալ  վկայական
տալը

ամ�սնալ�ծ�թյան գրանց-
ման համար,  ներառյալ`
վկայական տալը 

ազգանվան, անվան և
հայրանվան փոփոխ�թյ�ն,
լրաց�մ և �ղղ�մ գրանցել�
համար, ներառյալ վկայակա-
նի տալը

քաղաքացիական կաց�թյան
ակտերի  գրանցման մասին
վկայականների  կրկնօրինա-
կը տալ� համար

բազային տ�րքի տասը
տոկոսի չափով

բազային տ�րքի չափով

բազային տ�րքի տասնա-
պատիկի չափով

բազային տ�րքի հնգա-
պատիկի չափով

բազային տ�րքի կրկնա-
պատիկի չափով



քաղաքացիական կաց�թյան ակտերի գրանցման մարմնի
աշխատավայրից (բաժնից) դ�րս կատարվող քաղաքացիական
կաց�թյան ակտերի գրանցման համար պետական տ�րքը
գանձվ�մ է կրկնակի չափով: 

Քաղաքացիական կաց�թյան ակտերի գրանց�մ
իրականացնող մարմիններ�մ պետական տ�րքի գծով
արտոն�թյ�նները

Քաղաքացիական կաց�թյան ակտերի գրնց�մ իրականացնող
մարմիններ�մ պետական տ�րքի վճար�մից ազատվ�մ են`
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6.

7.

8.

9.

10.

հայր�թյան(մայր�թյան)
ճանաչել� համար 

որդեգր�մ գրանցել� համար 

ծննդյան, ամ�սն�թյան,
ամ�սնալ�ծ�թյան և
մահվան փաստերը վերա-
կանգնել� վկայականները
տալ� համար

քաղաքացիական կաց�թյան
ակտերի գրանցման  առար-
կ�թյան կամ բացակայ�-
թյան մասին տեղեկանք տա-
լ� համար

պետական տ�րք վճարողի
դիմ�մի հիման   վրա քաղա-
քացիական կաց�թյան ակ-
տերի գրանցման վկայականի
կրկնօրինակ ստանալ�  ծա-
ն�ց�մ �ղարկել� համար

բազային տ�րքի չափով

բազային տ�րքի չափով

բազային տ�րքի չափով

բազային տ�րքի կրկնա-
պատիկի չափով

բազային տ�րքի չափով
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ա) 

բ)

գ) 

դ)

8.  

կրթ�թյան համկարգի մարմինները, անչափահաս-
ների գործերով հանձնաժողովները` ծնողազ�րկ և
առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաններին
բոլոր տեսակի գիշերօթիկ հիմնարկներ և �ս�մնա-
կան հաստատ�թյ�ններ �ղարկել� կապակց�-
թյամբ ծննդյան վկայականների կրկնօրինակներ տալ�
համար. 
քաղաքացիները` քաղաքացիական կաց�թյան
ակտերի գրանցման ժամանակ, գրանցող մարմնի
աշխատակցի թ�յլ տված սխալների հետ կապված,
գրանց�մներ�մ փոփոխ�թյ�ններ, լրաց�մներ և
�ղղ�մներ կատարել� դեպքեր�մ ` նոր վկայական-
ներ տալ� համար. 
ամ�սինները` ամ�սն�թյան գրանցման ժամանակ
իրենցից մեկի ազգան�նը որպես ամ�սնական
ընդհան�ր ազգան�ն ըննտրել� դեպք�մ.
անչափահաս երեխաների ակտային գրանց�մներ�մ
ծնողի ազգան�նը կամ ան�նը փոփոխել� կապակ-
ց�թյամբ կատարվող �ղղ�մների համար: 

Մինչև 16 տարեկան երեխաների անվան, հայրանվան
և ազգանվան գրանց�մ կատարել թ�յլատրվ�մ է
հետևյալ հարգելի պատճառների առկայ�թյան
դեպք�մ`
ա)
բ)

գ)

դ)

անվան, ազգանվան անբարեհնչ�ն�թյան.
անվան, ազգանվան արտասան�թյան դժվար�-
թյան.
ծնողների համաձայն�թյամբ մյ�ս ծնողի
ազգան�ն կրել�.
եթե ծն�նդ գրանցելիս երեխային ազգան�ն կամ
ան�ն է տրվել առանց ծնողների ցանկ�թյ�նը
հաշվի առնել�.
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Մյ�ս դեպքեր�մ անվան փոխ�մ թ�յլատրվ�մ է միայն
բացառ�թյան կարգով` յ�րաքանչյ�ր դեպք�մ հաշվի առնելով
քաղաքաց� խնդրանքը հիմնավորող փաստաթղթերը:

9. 16 տարեկանից բարձր անձանց անվան, հայրանվան և
ազգանվան փոխման գրանց�մ կատարել թ�յլատր-
վ�մ է հետևյալ հարգելի պատճառների առկայ�թյան
դեպք�մ`

ե)

զ) 

եթե երեխան փաստացի կր�մ է իր ծննդյան
գրանցման մեջ նշված ան�նից տարբերվող
ան�ն` ելնելով երեխայի շահերից. 
եթե ծննդի գրանցման մեջ նշված է երեխայի թերի
ան�նը( փաղաքշական, կրճատ, փոքրացնող):

ա)

բ)

գ)

դ)

ե) 

զ) 

է)  

ը) 

անվան, հայրանվան, ազգանվան անբարեհնչ�-
ն�թյան.
անվան, հայրանվան, ազգանվան արտասան�-
թյան դժվար�թյան.
ամ�սն� ցանկ�թյան` մյ�ս ամ�սն� հետ
միասին մեկ ընդհան�ր ազգան�ն կրել�.
մինչամ�սնական ազգան�նը կրել� ցանկ�-
թյ�ն.
երեխաների հետ միասին ընդհան�ր ազգան�ն
կրել� ցանկ�թյան, եթե ամ�սինը մահացել է,
իսկ դիմողը եղել է մինչամ�սնական ազգան�-
նով. 
դիմողի` փաստորեն դաստիրակող անձի ան�-
նով հայրան�ն և ազգան�ն կրել� ցանկ�թյ�ն.
դիմողին ազգ�թյանը համապատասխան ազգա-
ն�ն և ան�ն կրել� ցանկ�թյան.
դիմողի տոհմական ազգան�նը կրել� ցանկ�-
թյան:
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Չափահաս դարձած տղամարդիկ � կանայք իրավ�նք �նեն,
առանց ռասայական,ազգային � կրոնական պարտական�թյան
հատկանիշների որևէ սահմանափակման ամ�սնանալ� և
ընտանիք կազմել�: Նրանք օգտվ�մ են ն�յն իրավ�նքներից
ամ�սնանալ� պահին, ամ�սն�թյան ընթացք�մ և
ամ�սնալ�ծ�թյան դեպք�մ:

/մարդ� իրավ�նքների համընդհան�ր 
հռչակագիր հոդված -16 /

Ամ�սնանալ� և ընտանիք կազմել� իրավ�նք �նեն
ամ�սնական տարիքի հասած կինը և տղամարդը: Որպես
ամ�սնական տարիք Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ
կանանց համար սահմանված է 17, իսկ տղամարդկանց համար`
18 տարեկանի հասնելը:

Ովքե՞ր չեն կարող ամ�սնանալ միմիյանց հետ

Արգելվ�մ է ամ�սն�թյ�ն կնքել` 
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1.

2.

3.

այն անձանց միջև, որոնցից թեկ�զև մեկը գտնվ�մ է
օրենքով սահմանված կարգով գրանցված մեկ այլ
ամ�սն�թյան մեջ.
մերձավոր ազգականների(�ղիղ վերընթաց �
վայրընթաց ազգականների` ծնողների � զավակների,
պապի, տատի � թոռների, ինչպես նաև հարազատ և
համահայր և համամայր եղբայրների � ք�յրերի,
մորաքրոջ,հորաքրոջ,հորեղբոր և մորեղբոր զավակնե-
րի) միջև.
որդեգրողների և որդեգրվածների միջև.այն անձանց
միջև, որոնցից թեկ�զ և մեկին դատարանը ճանաչել է
անգործ�նակ



Ալիմենտ (Ապր�ստի միջոց)

Ովքե՞ր կարող են ալիմենտ (ապր�ստի միջոց) ստանալ և �մից
Ալիմենտ (ապր�ստի միջոց) ստանալ� իրավ�նք և այն

վճարել� պարտական�թյ�ն �նեն ընտանիքի ադնամները,
երեխաները և աշխատ�նակ չափահաս զավակները`
ծնողներից, ծնողները` չափահաս զավակներից, Ամ�սինները և
նախկին ամ�սինները` միմիյանցից, թոռները` պապից �
տատից, պապերն � տատերը` թոռներից, անչափահաս և
անաշխատ�նակ թոռները` պապերից � տատերից, երե-
խաներին փաստացի խնամողները` երեխաներից, խորթ հայրը
և մայրը` խորթ զավակներից, ալիմենտ ստացողը և ալիմենտ
վճարել� պարտավոր անձինք կարող են ալիմենտ վճարել�
վերաբերյալ կնքել համաձայն�թյ�ն: Այս համաձայնագիրը
կարող է փոփոխվել կամ լ�ծվել կողմերի փոխադարձ
համաձայն�թյամբ, որը ն�յնպես պետք է կատարվի գրավոր և
վավերացվի նոտարական կարգով: Կողմերի միջև համա-
ձայն�թյան փոփոխման կամ լ�ծման վերաբերյալ վեճի
առկայ�թյան դեպք�մ, կողմը այն փոփոխել� կամ լ�ծել�
հարցով կարող է դիմել դատարան: Համաձայն�թյամբ վճարվող
ալիմենտի չափը որոշ�մ են կողմերը, բայց երեխաներից
յ�րաքանչյ�րի համար որոշվող ալիմենտի չափը չի կարող
պակաս լինել օրենքով սահմանված նվազագ�յն աշխա-
տավարձի չափից (2007թ. հ�նվարի 1-ից` 20.000 դրամից):

Որքա՞ն կարող է լինել ալիմենտի չափը

ա) Երեխաներ – ծնողներ
Ալիմենտի վճարման վերաբերյալ համաձայն�թյան բացակայ�-
թյան դեպք�մ` բռնագանձ�մը կատարվ�մ է դատական
կարգով, հետևյալ չափերով`
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ա) մեկ երեխայի համար` ծնողների վաստակի և (կամ) այլ
եկամտի մեկ քառորդը.



Ամենամսյա վճար�մների չափը յ�րաքանչյ�ր երեխայի համար
չպետք է պակաս լինի սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
չափից, իսկ գործազրկ�թյան նպաստ ստացող ծնողներից
ալիմենտ բռնագանձելիս` գործազրկ�թյան նպաստի 20
տոկոսից, իսկ եթե` 

Ծնողներ --- Զավակներ

Անաշխատ�նակ և օգն�թյան կարիք �նեցող ծնողներն
իրավ�նք �նեն դատական կարգով իրենց չափահաս
աշխատ�նակ զավակներից պահանջել ալիմենտ: Դատարանը,
ելնելով ծնողների և զավակների գ�յքային � ընտանեկան
դր�թյ�նից, որոշ�մ է յ�րաքանչյ�ր զավակից բռնագանձվելիք
ալիմենտի չափը` կայ�ն դրամական գ�մարով, որը ենթակա է
վճարման յ�րաքանչյ�ր ամիս: Անկախ այն հանգամանքից, որ
ծնողը (ները) ալիմենտի պահանջ է ներկայացրել զավակներից
մեկին, դատարանը ալիմենտի չափը որոշելիս կարող է հաշվի
առնել տվյալ ծնողի չափահաս բոլոր զավակներին: Զավակներն
ազատվ�մ են ծնողին (ներին) ալիմենտ վճարել�
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բ)
գ)

երկ� երեխաների համար` մեկ երրորդը.
երեք և ավելի երեխաների համար` կեսը.

1.

2.

3.

այն անձանց միջև, որոնցից թեկ�զև մեկը գտնվ�մ է
օրենքով սահմանված կարգով գրանցված մեկ այլ
ամ�սն�թյան մեջ.
մերձավոր ազգականների(�ղիղ վերընթաց �
վայրընթաց ազգականների` ծնողների � զավակների,
պապի, տատի � թոռների, ինչպես նաև հարազատ և
համահայր և համամայր եղբայրների � ք�յրերի,
մորաքրոջ,հորաքրոջ,հորեղբոր և մորեղբոր զավակնե-
րի) միջև.
որդեգրողների և որդեգրվածների միջև.այն անձանց
միջև, որոնցից թեկ�զ և մեկին դատարանը ճանաչել է
անգործ�նակ
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պարտական�թյ�ններից:
Եթե` 

Ամ�սնալ�ծ�թյ�նից հետո նախկին ամ�սն�ց ալիմենտ
ստանալ� իրավ�նք �նի`

Փոխադարձ համաձայն�թյան բացակայ�թյան դեպք�մ,
բռնագանձվող ալիմենտի չափը դատարանի կողմից որոշվ�մ է
կայ�ն դրամական գ�մարով, որը պետք է վճարվի
յ�րաքանչյ�ր ամիս:
Դատարանը կարող է ազատել մյ�ս ամ�սն�ն օգն�թյ�ն ց�յց
տալ�, պարտական�թյ�նից կամ այն սահմանափակել, եթե
ամ�սն� անաշխատ�նակ�թյ�նը վրա է հասել`

ա)
բ) 

ծնողը (ները) զրկված է եղել ծնողական իրավ�նքից
դատարանի վճռով կհաստատվի, որ ծնողները
ժամանակին խ�սափել են իրենց ծնողական պար-
տական�թյ�նները կատարել�ց.

ա)

բ)

բ)

գ)

դ) 

նախկին կինը հղի�թյան ընթացք�մ, ինչպես նաև
ընդհան�ր երեխային խնամող ամ�սինը մինչև
երեխայի երեք տարին լրանալը
անապահով նախկին ամ�սինը, որը խնամ�մ է
մանկ�ց հաշմանդամ ընդհան�ր երեխային կամ
առաջին խմբի հաշմանդամ զավակին
անաշխատ�նակ անապահով նախկին ամ�սինը,
կամ ամ�սնալ�ծվել�ց հետո` մեկ տարվա
ընթացք�մ
անապահով ամ�սինը, որը, խնամ�մ է մանկ�ց
հաշմանդամ ընդհան�ր երեխային կամ առաջին խմբի
զավակին. 
անապահով ամ�սինը, կենսաթոշակային տարիքի է
հասել ամ�սնալ�ծ�թյան պահից սկսած հինգը
տար�մ, եթե ամ�սինները տասնհինգ և ավելի տարի
գտնվել են ամ�սն�թյան մեջ:
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Ամ�սիններ և նախկին ամ�սիններ

Դատական կարգով ալիմենտ պահանջել� իրավ�նք �նի`

ա)

բ)

գ) 

ոգելից խմիչքի, թմրամիջոցի և (կամ) թ�նամիջոցի
չարաշահման կամ նրա կողմից դիտավորյալ
հանցագործ�թյ�ն կատարել� հետևանքով 
ամ�սինները միմիյանց հետ ամ�սն�թյան մեջ են
գտնվել մեկ տար�ց ոչ ավել ժամանակահատված�մ
Ալիմենտի վճար�մ պահանջող ամ�սն�` ընտա-
նիք�մ հակաբարոյական վարքագիծ (ամ�սնական
դավաճան�թյ�ն, մոլախաղերով զբաղվել և այլն)
ց�ցաբերել� հետևանքով.

ա)
բ)

անաշխատ�նակ, անապահով ամ�սինը
կինը` հղի�թյան ընթացք�մ, ինչպես նաև ընդհան�ր
երեխային խնամող ամ�սինը մինչև երեխայի երեք
տարին լրանալը
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Աշխատանքային պայմանագիրը դա աշխատողի և գործատ�ի
միջև գրավոր համաձայնագիր է, որով սահմանվ�մ են կողմերի
իրավ�նքներն � պարտական�թյ�նները, աշխատողի աշխա-
տանքային իրավ�նքներն � պարտական�թյ�նները, աշխա-
տավարձի չափը և այն բոլոր էական պայմանները, որոնք
անհրաժեշտ են տվյալ աշխատանքի կատարման համար:
Աշխատանքային պայմանագիրը կնքվ�մ է յ�րաքանչյ�ր
աշխատողի հետ, առաջացն�մ է անձնական � պար-
տական�թյ�նների ստանձ�մ և դրա հետ կապված իրա-
վ�նքների իրականաց�մ.

Աշխատանքային պայմանագիրը կնքվ�մ է գրավոր, երկ�
օրինակից` մեկը տրվ�մ է աշխատողին, մյ�սը` գործատ�ին:
Ստորագրված աշխ. պայմանագիրը աշխատողին հանձնել�ց և
ներքին կարգապահական կանոններին աշխատողին ծանո-
թանացնել�ց հետո, գործատ�ն իրավ�նք �նի աշխատողին
թ�յլատրել աշխատանքի, Աշխատանքային պայմանագիրը
պարտադիր կարգով իր մեջ ներառ�մ է` 
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1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

աշխատանքի վայրը`նշելով կառ�ցվածքային
ստորաբաժան�մը
աշխատանքն սկսել� տարին, ամիսը, ամսաթիվը
պաշտոնի, մասնագիտ�թյան անվան�մը` նշելով
որակավորմանը ներկայացվող պահանջները կամ
աշխատանքային գործառ�յթները.
աշխատողի իրավ�նքներն � պարտական�թյ�ն-
ները.
գործատ�ի իրավ�նքներն � պարտական�թյ�ն-
ները
աշխատանքի վարձատր�թյան պայմաններն � չափը.
աշխատանքի պայմանների նկարագր�թյ�նը,ծանր,
վնասակար և (կամ) վտանգավոր պայամններ�մ
աշխատանքի դեպք�մ` աշխատողների արտոն�-
թյ�ններն � հատ�ց�մները
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Աշխատանքային պայմանագրերը լին�մ են`

Ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիր կնքած
ախատողներին հատկացվ�մ է արձակ�րդ կամ պայմանագիրը
լ�ծելիս վճարվ�մ է հատ�ց�մ` յ�րաքանչյ�ր ամսվա համար
երկ� աշխատանքային օրվա հաշվարկով:

Աշխատանքային պայմանագրի կնքման առավելագ�յն
ժամկետը 5 տարի է: Ժամկետով աշխ. պայմանագիրը կարող է
կնքվել կամ օրաց�ցային ժամկետի նշ�մով, կամ միչև որոշակի
աշխատանքների ավարտը:

Աշխատանքային պայմանագրերի լ�ծ�մը

Աշխ. պայմանագրի լ�ծման հիմքերն են`

Կողմերի համաձայն�թյ�նով աշխ. պայմանագիրը լ�ծելիս, այդ
մասին գրավոր առաջարկ�թյ�ն ստացած կողմը, պարտավոր է
իր համաձայն�թյան մասին 7 օրվա ընթացք�մ ծան�ցել
առաջարկ�թյ�ն անողին: Այս ժամկետ�մ չպատասխանել�
դեպք�մ` առաջարկը համարվ�մ է մերժված, իսկ եթե առկա է
պայմանագրի լ�ծման երկկողմ համաձայն�թյ�ն, ապա
կնքվ�մ է գրավոր համաձայնագիր, որտեղ նշվ�մ են
պայմանագրի լ�ծման ժամկետը և այլ պայմաններ
(հատ�ց�մներ և այլն):

Որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքայի պայմանա-

1.

2.

3.

անորոշ ժամկետով կնքված`եթե պայմանագր�մ դրա
գործող�թյան ժամկետը նշված չէ 
որոշակի ժամկետով` եթե աշխատանքային
պայմանագր�մ դրա գործող�թյան ժամկետը նշված է 
ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիր (մինչև
երկ� ամիս):

1.
2.
3.
4.

կողմերի համաձայն�թյ�նը
պայմանագրի գործող�թյան ժամկետի լրանալը
աշխատողի նախաձեռն�թյ�նը
գործատ�ի նախաձեռն�թյ�նը 
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պայմանագիրը ժամկետի լրանալ� կապակց�թյամբ լ�ծել�
դեպք�մ` կողմերից մեկը մյ�սին ժամկետը լրանալ�ց առնվազն
10-օր առաջ գրավոր ծան�ց�մ է այդ մասին: Եթե որոշակի
ժամկետով կնքված աշխ. պայմանագրի ժամկետը լրանալ�ց
հետո, պայմանագիրը չի լ�ծվ�մ հիշյալ կարգով և
շար�նակվ�մ են աշխատանքային հարաբեր�թյ�նները, ապա
պայմանագիրը համարվ�մ է անորոշ ժամկետով կնքված: Եթե
աշխատողն որոշել է իր նախաձեռն�թյամբ լ�ծել պայ-
մանագիրը, ապա այդ մասին պայմանագրի ժամկետը
լրանալ�ց` առնվազն 14 օր առաջ գրավոր ծան�ց�մ է
գործատ�ին:Ծան�ցման ժամկետը լրանալ�ց հետո, գործա-
տ�ն պարտավոր է աշխատողի հետ կատարել վերջնա-
հաշվարկ: Իսկ աշխատանքային խեղ�մների կամ առողջական
վիճակի հետ կապված դեպքեր�մ գործատ�ն ծան�ցվ�մ է 5 օր
առաջ: Աշխատողն իրավ�նք �նի աշխատանքային
պայմանագրի լ�ծման մասին իր ծան�ց�մը հետ վերցնել այն
ներկայացնել� օրվանից հետո` երեք աշխ. օրվա ընթացք�մ,
իսկ այն�հետև` գործատ�ի համաձայն�թյամբ:

Գործատ�ն իրավ�նք �նի լ�ծել աշխատանքային
պայմանագիրը`

1. Գործատ�ն իրավ�նք �նի լ�ծել անորոշ ժամկետով
կնքված աշխատանքային պայմանագիրը, ինչպես նաև
որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային
պայմանագիրը նախքան դրա գործող�թյան ժամկետի
լրանալը`
1.

2.
3.

կազմակերպ�թյան լ�ծարման (անհատ
ձեռնարկատիրոջ գործ�նե�թյան դադարման)
դեպք�մ.
գործատ�ի սնանկ ճանաչվել� դեպք�մ.
արտադր�թյան ծավալների, տնտեսական,
տեխնոլոգիական և աշխատանքի կազմակեր-
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Կազմակերպ�թյան լ�ծարման և աշխատողների թվաքանակի
կրճատման հիմքերով աշխ. պայմանագրերը լ�ծել� դեպք�մ
գործատ�ն պարտավոր է այդ մասին աշխատողին գրավոր
ծան�ցել ոչ �շ, քան երկ� ամիս առաջ, իսկ աշխատողի
զբաղեցրած պաշտոնին կամ կատարած աշխատանքին
չհամապատասխանել� կամ կենսաթոշակային տարիքը
լրանալ� հիմքերով` երկ� շաբաթ: Աշխատանքային

4.

5.

6.

7.

8.

9.

պման պայմանների փոփոխման, ինչպես նաև
արտադրական անհրաժեշտ�թյամբ պայմանա-
վորված` աշխատողների թվաքանակի կրճատ-
ման դեպք�մ.
աշխատողի զբաղեցրած պաշտոնին կամ
կատարած աշխատանքին
չհամապատասխանել� դեպք�մ.
փորձաշրջանի անբավարար արդյ�նքի պատ-
ճառով.
աշխատողի կողմից իր պարտական�թյ�նները
չկատարել� կամ ոչ պատշաճ կատարել�
դեպք�մ.
աշխատողի նկատմամբ վստահ�թյ�նը կորց-
նել� դեպք�մ.
աշխատողի երկարատև անաշխատ�նակ�թյան
հետևանքով (եթե աշխատողը ժամանակավոր
անաշխատ�նակ�թյան պատճառով աշխատան-
քի չի ներկայացել ավելի քաղ 120 օր անընդմեջ
կամ վերջին տասներկ� ամսվա ընթացք�մ`
ավելի քան 140 օր, եթե օրենքով և այլ նորմատիվ
իրավական ակտերով սահմանված չէ, որի
որոշակի հիվանդ�թյ�նների դեպք�մ աշխա-
տատեղը և պաշտոնը պահպանվ�մ են ավելի
երկար ժամանակով). 
աշխատողի կենսաթոշակային տարիքը լրանալ�
պատճառով. 
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պայմանագիրը լ�ծել� մասին ծան�ց�մն �ժը կորցն�մ է, եթե
ծան�ցման ժամկետը լրանալ�ց հետո անցել է հինգ օր, բայց
գործատ�ն չի լ�ծել պայմանագիրը: Աշխատանքային պայ-
մանագրի լ�ծման օրը գործատ�ն պարտավոր է աշխատողի
հետ կատարել վերջնահաշվարկ, եթե փոխադարձ համա-
ձայն�թյամբ վերջնահաշվարկի այլ կարգ սահմանված չէ, և
նրան հանձնել աշխատանքային գրք�յկը:

Աշխատողի պահանջի դեպք�մ գործատ�ն պարտավոր է
նրան տրամադրել տեղեկանք աշխատանքային պարտական�-
թյ�նների, աշխատավարձի, վճարված հարկերի � պետական
սոց. ապահովագր�թյան վճար�մների չափի և աշխատանքի
գնահատականի վերաբերյալ:

Կանայք

Ընտանիքը հասարակ�թյան բնական և հիմնական բջիջն է...
Մայր�թյան հետ կապված պատճառներով աշխատանքից
ազատելն արգելվ�մ է: Յ�րաքանչյ�ր աշխատող կին
հղի�թյան և ծննդաբեր�թյան դեպք�մ �նի վճարովի
արձակ�րդի և նորածին երեխայի խնամքի կամ որդեգրման
համար արձակ�րդի իրավ�նք 

/ՀՀ Սահմանադր�թյ�ն Հ. 35 /

Ինչպիսի՞ աշխատանքային արտոն�թյ�ններ �նեն
կանայք

Գործատ�ն, հղի կնոջ հետ կնքելով աշխատանքային
պայմանագիրը,  իրավ�նք �նի լ�ծել� (նրան աշխատանքից
ազատել) եթե`

1.
2.
3.

Կազմակերպ�թյ�նը լ�ծարվել է 
Գործատ�ի սնանկ ճանաչվել� դեպք�մ 
Աշխատողի նկատմամբ վստահ�թյ�նը կորցնել�
դեպք�մ
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Հղի կնոջ և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող աշխատողի
պահանջով կողմերի (գործատ� - աշխատող) համաձայն�թյամբ
կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ ոչ լրիվ
աշխատանքային շաբաթ, իսկ արտաժամյա աշխատանքներին
նրանք կարող են ներգրավել միայն իրենց համաձայն�թյամբ:
Միայն իրենց համաձայն�թյամբ հերթապահ�թյան, տոնական
և հանգստյան օրերին աշխատանքի (եթե աշխատանքի 3 ժամերը
համընկն�մ են ժամը 22 -6 –ի ժամանակահատվածին) կարող են
ներգրավել հղի կանայք և մինչև 3 տարեկան երեխա
խնամողները.

Ինչպիսի՞ հանգստի արտոն�թյ�ևներ �նեն կանայք

Մինչև անընդմեջ աշխատանքի վեց ամիս լրանալը, ամենամյա
արձակ�րդ կարող է տրամադրվել կնոջ հղի�թյան �
ծննդաբեր�թյան արձակ�րդից առաջ և հետո, ինչպես նաև
մինչև 14 տարեկան երեխա խնամողին.

4. Առկա է դատարանի` օրինական �ժի մեջ մտած
դատավճիռ, որի կատար�մն անհնարին է դարձն�մ
շար�նակվել� աշխատանքը: Մնացած բոլոր դեպքե-
ր�մ գործատ�ն իր հնարավոր�թյամբ չ�նի լ�ծել
հղի կնոջ հետ կնքված աշխատանքային պայ-
մանագիրը ինչպես հղի�թյան, ծննդաբեր�թյան,
արձակ�րդի և դրան հաջորդող ամսվա ընթացք�մ,
այնպես էլ մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող
աշխատողի հետ.

1. Աշխատող կանանց տրամադրվ�մ է հղի�թյան և
ծննդաբեր�թյան արձակ�րդ 
1.
2.

140 օր (70 օր` հղի�թյան,70 օր` ծննդաբեր�թյան)
155 օր (70 օր` հղի�թյան, 85 օր` ծննդաբեր�-
թյան`) բարդ ծննդաբեր�թյան դեպք�մ.
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Մինչև երեխայի 3 տարեկան դառնալը նրան փաստացի
խնամողին տրամադրվ�մ է խնամքի արձակ�րդ, որից կարող
են օգտվել ամբողջ�թյամբ կամ մաս – մաս, այս դեպք�մ
պահպանվ�մ է աշխատողի աշխատատեղը` բացառ�թյամբ
կազմակերպ�թյան լ�ծարման կամ գործատ�ի սնանկ
ճանաչման դեպքերի.

Կրծքով կերակրող կնոջը, գործատ�ն պարտավոր է
երեխային կերակրել� համար յ�րաքանչյ�ր երեք ժամը մեկ
տրամադրել լրաց�ցիչ ընդմիջ�մ`(բացի հանգստի և սնվել�
համար տրամադրվող ընդմիջ�մներից) 30 րոպեից ոչ պակաս
տևող�թյամբ: Կնոջ ցանկ�թյամբ այդ ընդմիջ�մները կարելի է
միավորել և միացնել ընդհան�ր ընդմիջմանը կամ
համապատասխանաբար կրճատել աշխատանքային օրվա

2.

3.

Այդ արձակ�րդը հաշվարկվ�մ է միասին և կնոջը
տրամադրվ�մ է ամբողջ�թյամբ: Ժամանակից շ�տ
ծննդաբերել� դեպք�մ հղի�թյան արձակ�րդի
չօգտագործված օրերը գ�մարվ�մ են ծննդա-
բեր�թյան արձակ�րդի օրերին:
Նորածին որդեգրած կամ նորածնի խնամակալ
նշանակված աշխատողին տրամադրվ�մ է
արձակ�րդ` որդեգրել� կամ խնամակալ նշանակել�
օրվանից մինչև նորածնի 70 օրական (երկ� և ավելի
նորածին որդեգրել� կամ երկ� և ավելի նորածնի
խնամակալ նշանակել� դեպք�մ` մինչև
նորածինների 110 օրական ) դառնալը:
Ս�յն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով նախատեսված
դեպքեր�մ արձակ�րդի համար վարձ� աշխատողին
վճարվ�մ ժամանակավոր անաշխատ�նակ�թյան
նպաստ` Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենս-
դր�թյամբ սահմանված կարգով:

3. 180 օր (70 օր` հղի�թյան, 110 օր` ծննդաբեր�-
թյան)` միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ
�նենալ� դեպք�մ:
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տևող�թյ�նը: Նորածնին կերակրել� համար նախատեսված
ընդմիջ�մների ժամանակ պահպանվ�մ է մոր միջին
աշխատավարձը:

Հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանանց չի
թ�յլատրվ�մ ներգրավել ներքոհիշյալ աշխատանքներին.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏCԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐCԹՅCՆ

ՈՐՈՇCՄ

29 դեկտեմբերի 2005 թվական N 2308-Ն

ՑԱՆԿ
ՄԻՆՉԵՎ 18 ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ, ՀՂԻ ԵՎ ՄԻՆՉԵՎ ՄԵԿ
ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱ ԽՆԱՄՈՂ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԾԱՆՐ ԵՎ
ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

1. Քիմիական գործոնների ազդեց�թյան ներքո մինչեվ 18
տարեկան անձանց, հղի  և մինչեվ մեկ տարեկան
երեխա խնամող կանանց համար վնասակար
աշխատանքները 

Քիմիական գործոները

Ազոտի թթ�,ամիակ,ազոտի
օքսիդներ

Ակրիլային եվ մետակրիլային
թթ�ներ, Դրանց բարդ
եթերները,նիտրիլներ

Արոմատիկ շարքի ամինո-
նիտրո,նիտրոզո,նիտրոքլոր
միաց�թյ�ններ

Աշխատանքի անվան�մը

Արտադր�թյ�ն եվ կիրառ�-
թյ�ն, նրանց Անջատման հետ
կապված գործընթացները

Ակրիլ նիտրիլ,
մեթիլմետակրիլատի եվ այլնի
արտադր�թյ�ն �
կիրառ�թյ�ն

Տրինիտրոտոլ�ոլի,
դինիտրոքլորբենզոլի
Դինիտրոֆենոլի, անիլինի,
դիտրոբենզոլի և այլնի,
�րոտրոպինի արտադր�թ-
յ�ն և կիրառ�թյ�ն
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Ճարպային շարքի
ամինամիաց�թյ�ններ և
դրանց ածանցյալները,
էթիլենամին և այլ
ամինամիաց�թյ�ններ

Բարի�մ եվ դրա միաց�-
թյ�ններ

Առոմատիկ շարքի ան�ններ,
բենզիդին և դրանց միաց�-
թյ�նները, դիանիզիդին
տոլ�իդին եվ դրա միաց�-
թյ�նները, նաֆթիլամիններ

Բենզոլ եվ դրա ածանցյալներ
(տոլ�ոլ, Քսիոլ, ստիրոլ եվ
այլն):Արոմատիկ շարքի
Հալոգեն ածանցյալներ:
Բենզոլի հոմոլոգներ,քլորային
բենզիլիդեն

Ազոներկեր, անտրախինոնա-
յին, ֆտալոցիալինային
ներկեր

Բերիլի�մ և նրա միաց�-
թյ�ններ

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

ա) բարի�մի լ�ծելի միաց�-
թյ�նների արտադր�թյ�ն եվ
դրանց կիրառ�թյ�նը
բ)բարի�մի անլ�ծելի միաց�-
թյ�նների արտադր�թյ�ն եվ
դրանց կիրառ�թյ�նը

Արտադր�թյ�ն եվ կիրառ�-
թյ�ն, ներառյալ լաբորատոր
աշխատանքները, դրանց
հիմքի վրա ստեղծված
ներկերի կիրառ�թյ�նը

ա) Բենզոլի արտադր�թյ�ն և
կիրառ�թյ�ն
բ) Բենզոլի հոմոլոգների և
ածանցյալների (իզոպրոպիլ-
բենզոլի, ստիրոլի, տոլ�ոլի և
այլն) արտադր�թյ�ն և
կիրառ�թյ�ն:

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

Մետաղական բերիլի�մի և
դրա միաց�թյ�նների
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Բետա -նաֆթոլ

Բռոմ և դրա միաց�թյ�ններ

Ճարպային շարքի
ածխաջրածինների հալոգեն
ածանցյալներ

Հիդրազին և դրա միաց�-
ց�ններ

Դեմեթիլ-ֆորմամիդ,
դեմեթիլացետամիդ և
ճարպաթթ�նների այլ
ամիդներ

բովախարն�րդի
նախապատրաստ�մ,
բերիլի�մի օքսիդից
պատրաստված խեցեգործա-
կան Առարկաների
մեխանիկական մշակ�մ,
բերիլի�մ պար�նակող
համաձ�լվացքների
արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

Դիքլորեթանի,քառաքլորային
ածխածնի,վինիլ քլորիդի,
քլորայի մեթիլի, քլորոֆորմի
բրոմ էթիլի, երեքքլորէթիլենի,
քլորոպրենի և այլնի
արտադր�թյ�ն � կիրառ�-
թյ�ն (ներառյալ լաբորատոր
աշխատանքներ )

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն
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Իզոցիանատներ

Արհեստական և սինթետիկ
թելեր

Կադմի�մ և դրա միաց�-
թյ�ններ

Կոքսագազ և կոկսացման այլ
արգասիքներ

Սիլիցի�մի օրգանական
միաց�թյ�ններ և դրանց
հիմքով ճարպատոգորիչները

Լիթի�մ և դրա միաց�թյ�ն-
ներ

Մանգան և դրա միաց�թյ�ն-
ներ

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

Ա)արտադր�թյ�ն
Բ)մեխանիկական
վերամշակ�մներ,ներկ�մ
Գ)ճարպատոգորիչների
պատրաստ�մ ևդրանց
կիրառ�թյ�նը

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

Կոկսի և կոկսագազի
արտադր�թյ�ն, կոկսացման
արգասիքների որս�մ, որսած
ածխաջրածինների կրկնաթո-
ր�մ, քարածխային խեժերի
թոր�մ և վերամշակ�մ
կոկսաքիմիական ործորոննե-
ր�մ

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

ա)Մանգանի օքսիդների,
եռակցման նյ�թերի
(էլեկտրոդների,փոշելից
մետաղալարի, լցանյ�թերի)
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Մեթանոլ

Մկնդեղ և դրա միաց�թյ�ն-
ներ

Նիկել և դրա միաց�թյ�ններ

Վ�լկանացման օրգանական
արագարարներ,խթանիչներ,
հնաց�մը կանխող նյ�թեր և
այլն

Ջրածնի գերօքսիդ

արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն:Մանգանային մետաղնե-
րի և 10% ավել մանգան
պար�նակող այլ մետաղների
հալ�մ,մանգանի օրգանական
միաց�թյ�նների արտադր�-
թյ�ն:
բ)Հանքի արդյ�նահան�մ և
վերամշակ�մ, մանգանի
օրգանական միաց�թյ�նների
օգտագործ�մ:

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն,նրա ազատման հետ
կապված գործընթացներ

մկնդեղի օրգանական և
անօրգանական միաց�թյ�ն-
ների արտադր�թյ�ն և
կիրառ�թյ�ն, դրա
արտազատման հետ կապված
գործընթացներ

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

Կապտաքսի, ալտաքսի,
թի�րամի, նեոզոն Դ-ի և այլնի
արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն
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Պեստիցիդներ

Պլատինե մետաղներ, ոսկի,
արծաթ, դրանց միաց�թյ�ն-
ներ և համաձ�լվացքներ

Սահմանային և ոչ
սահմանային ածխաջրածին-
ներ

Քլորօրգանական,
ֆոսֆորօրգանական,
կարբամինային թթվի
ածանցյալներ,մետաղօրգանա-
կան և այլ պեստիցիդների
արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն, այդ թվ�մ`պահպան�մ
պահեստներ�մ և վաճառք

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

ա)Նավթի արդյ�նահանման
ժամանակ հորատանցքերի և
սարքավոր�մների շահագոր-
ծ�մ, վերանորոգ�մ, բարձր
ծծմբային նավթերի, բնական
գազի, պիրոբենզոլի վերամշա-
կ�մ,յ�ղերի սելեկցիոն
մաքր�մ, պիրոլիզ, նավթի և
գազի մաքր�մ ծծմբաջրածնից,
նավթաամբարների մաքր�մ,
էքստրակցիոնաօզոկերիտա-
յին արտադր�թյ�ն, զանա-
զան սինթետիկ նյ�թերի
(ֆենոլի, ացետոնի,սինթետիկ
ճարպաթթ�ների և
սպիրտների) արտադր�թյ�ն
և այլն:Նմ�շառման, միջան-
կյալ և վերջնական
արտադրանքների, հ�մքի
լաբորատոր վերահսկման
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Հազվադեպ հողալկալի
տարրեր

(բարձր ծծմբային նավթեր,
բնական գազ) հետ կապված
օժանդակ գործընթացներ:
բ)Հորատանցքերի շահագոր-
ծ�մ և վերանորոգ�մ` նավթի
արդյ�նահանման ժամանակ
սակավ ծծմբային նավթերի և
բնական գազի վերամշակ�մ,
ավտո և ավիայ�ղերի
ռեգեներացիա, գործընթաց-
ներ` կապված սահմանային և
ոչ սահմանային ածխաջրա-
ծինների անջատման և
կիրառ�թյան հետ
(պոլիէթիլենի, դիվինիլի,
իզոպրենի և այլնի
արտադր�թյ�ն), բիտ�մի,
յ�ղերի, պարաֆինների
արտադր�թյ�ն և դրանց
կիրառ�թյ�նը:Բոլոր
օժանդակ գործընթացները`
կապված հ�մքի, միջանկյալ և
վերջնական արտադրանքների
(սակավ ծծմբային նավթեր,
բնական գազ) նմ�շառման և
լաբորատոր վերահսկող�-
թյան հետ:

Հազվադեպ հողալկալի
տարրերի և դրանց
միաց�թյ�նների փոշիների
անջատման հետ կապված
արտադր�թյ�ն
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Սնդիկ և դրա միաց�թյ�ններ ա)Սնդիկի արդյ�նահան�մ,
հալ�մ և այլ գործընթացներ`
կապված դրա ստացման և
խառն�րդներից մաքրման
հետ, կիրառ�թյ�նը` ոսկ� և
այլ մետաղների կորզման
համար, սնդիկային
ջերմաչափերի,լյ�մինեսցենտ-
ային լամպերի և այլ
ֆիզիկական � լ�սատեխ-
նիկական սարքերի, ներկերի,
սնդիկօրգանական միաց�-
թյ�նների արտադր�թյ�ն,
սնդիկային էլեկտրոլիզով
արտադր�թյ�ն: Բաց սնդիկի
հետ շփ�մով սարքերի հետ
աշխատանք, շառաչող սնդիկի
արտադր�թյ�ն, աշխատանք
սնդիկային �ղղիչների,
էլեկտրահոսանքի փոխարիչ-
ների, պոմպերի հետ,
քիմիական գործընթացներ�մ
որպես կատալիզատորների
կիրառ�թյ�ն, սնդիկօրգանա-
կան միաց�թյ�նների
կիրառ�թյ�ն:
բ) Փակ սնդիկով սարքերի
արտադր�թյ�ն և շխատանք
դրանց հետ,շառաչող սնդիկի
օգտագործ�մ ստորգետնյա
հանքավայրեր�մ,աշխատանք
սնդիկային ամալգանների հետ
ատամնաբ�ժական 
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Կապար և դրա անօրգանա-
կան միաց�թյ�ններ

կաբինետներ�մ, սնդիկ
պար�նակող դեղագործական
և կոսմետիկական
պատրաստ�կների արտա-
դր�թյ�ն:

ա)Կապարի ձ�լ�մ
հանքանյ�թից և խտանյ�թե-
րից,կապար պար�նակող
պիգմենտների,
սպիտականերկերի,
քրոմաներկերի ստաց�մ,
փակ տարած�թյ�ններ�մ
կապարով մետաղապատ�մ,
արտադրանքի գլան�մ,
մամլ�մ,կապարապատ�մ,
կապարի մեխանիկական և
ձեռքով վերամշակ�մ,
ագլոմերացիա,առանցքակալ-
ների լցաշաղախ�մ, կապար
պար�նակող ներկերի,
գլազ�րների, ջնարակի
արտադր�թյ�ն, կապար
պար�նակող ապակիների և
ապակե թելերի արտադր�-
թյ�ն և վերամշակ�մ, կապար
պար�նակող նախաներկով
ծածկված մակերեսների
եռակց�մ և կտր�մ,
ներկարարական աշխատանք-
ներ կապարային ներկերի
մշտական կիրառ�թյամբ.
արտադրանքի պատրաստ�մ 
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Սելեն,տել�ր և դրանց
միաց�թյ�ններ

Ծծ�մբ և դրա միաց�թյ�ններ

Ծծմբաածխածին

կապարից: Պիեղոկերամիկայի
և ապակեբյ�րեղային
ցեմենտի արտադր�թյ�ն և
կիրառ�թյ�ն:
բ)Կապարի հանքաքարի
հարստաց�մ,ջարդման,խառմ
ան և այլն գործընթացներ`
կապարի ս�լֆիդ պար�նա-
կող փոշ� առաջացմամբ,ոչ
մեծ քանակ�թյամբ կապարի
ձ�լման,զոդման աշխատանք-
ներ,պոլիգրաֆիական
արտադր�թյ�ն (լինոտիպա-
յին աշխատանքներ, ձեռքով
շարվածք և այլն):

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

Ծծմբօրգանական միաց�-
թյ�նների, ս�լֆոնատային
ձ�լախառնվացքների,մեթիլ
ծծմբային միաց�թյ�նների
,ծծմբային և ծծմբական
թթ�ների արտադր�թյ�ն և
կիրառ�թյ�ն,ծծմբային և
ծծմբական անհիդրիդի,
ծծմբաջրածնի անջատման
հետ կապված

Արտադր�թյ�ն, կիրառ�-
թյ�ն,դրա անջատման հետ
կապված գործընթացներ
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Ցիանական միաց�թյ�ներ

Ցիանաջրածնական թթ�,դրա
միաց�թյ�նները, ցիանամիդ-
ներ և այլն

Սինթետիկ կա�չ�կ

Լվացող սինթետիկ նյ�թեր

Սինթետիկ խեժեր և
պլաստմասսաներ` հետևյալ
նյ�թերի հիմքերի վրա`

Ստիրոլի

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

Սինթետիկ կա�չ�կի արտա-
դր�թյ�ն և դրա վերամշա-
կ�մ (ռեզինի խարն�րդների
պատրաստ�մ,ռեզինի
վ�լկանաց�մ)

Ս�լֆանոլի, ալկիլամիդների,
նատրի�մ ս�լֆատի արտա-
դր�թյ�ն,պարաֆինային
ածխաջրածինների ֆրակցիա-
ների քլորոց�մ և այլն

Պոլիմերների և սոպոլիմերնե-
րի հնմքերի վրա պոլիէթերա-
յին խեժերի, լաքերի և
սոսինձների, ապակե
պլաստիկների և այլնի
արտադր�թյ�ն: Խեժերի և
պլաստմասաների վերամշա-
կ�մ:Լաքերի, խեժերի,
սոսինձների կիրառ�թյ�ն:
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Ֆենոլ և ֆորմալդեհիդ

Սիլիցի�մ-օրգանական
միաց�թյ�ններ

Իզոցիանատների

Ֆտորօրգանական միաց�-
թյ�ններ

Վինիլ քլորիդի և վինիլիդեն
քլորիդ

Խեժերի,լաքերի,սոսինձների և
այլնի արտադր�թյ�ն,
մամլման փոշ�,մամլած
նյ�թերի վերամշակ�մ

Խեժերի, լաքերի,հեղ�կ
սիլիկոնների արտադր�թյ�ն,
պոլիմերների, մամլված
նյ�թերի վերամշակ�մ,
լաքերի քս�քների,խեժերի և
այլնի կիրառ�թյ�ն

Պոլի�րետանների,
փրփ�րապոլի�րետաննրի,
պոլիմիզանյ�թի և այինի,
արտադր�թյ�ն վերամշա-
կ�մ, կիրառ�թյ�ն

Պոլիմերների(ֆտորոպլաստնե
րի)և սոպոլոիմերների
արտադր�թյ�ն,ֆտորոպլաս
տների ջերմային և
մեխանիկական վերամշակ�մ

Պոլիմերների և սոպոլիմերնե-
րի,պերքլորվինիլի,
սոսինձների, լաքերի և այլն
արտադր�թյ�ն,խեժերի և
պլաստմասսաների վերամշա-
կ�մ, սոսինձների,լաքերի և
այլնի կիրառ�թյ�ն
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Ակրիլային և մետակրիլային
թթ�ներ

Ամինոթթ�ների երկհիմնային
թթ�ներ, դիամիներ

Էպիքլորհիդրին

Ալիֆատիկ և ոչ սահմանային
ածխաջրածինների(պոլիէթիլե
նի, պոլիպրոպիլենի)

Թերթաքարային խեժեր

Անտիմոն և դրա միաց�թյ�ն-
ները

Թալի�մ և դրա միաց�թյ�ն-
ները

Տետրաէթիլ կապար

Պոլիմերների և սոպոլիմերնե-
րի արտադր�թյ�ն և
վերամշակ�մ, էմ�լսիաների,
լաքերի, ներկերի և այլնի
կիրառ�թյ�ն

Պոլիամիդների արտադր�-
թյ�ն և վերամշակ�մ,
սոսինձների և այլնի կիրառ�-
թյ�ն

Էպիքլորհիդային խեժերի և
դրանց հիմքի վրա
պլաստմասսաների, մեկ�սիչ
նյ�թերի արտադր�թյ�ն և
կիրառ�թյ�ն

Պոլիմերների և ոպոլիմերների
արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն, դրանց անջատման հետ
կապված արտադր�թյ�ն

Ստաց�մ, վերամշակ�մ,
կիրառ�թյ�ն

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն, մոնոկրիստալի աճեց�մ

Տետրաէթիլ կապարի և էթիլա-
յին հեղ�կի արտադր�թյ�ն,
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Մետաղներ-կոբալտ,
վանադի�մ, մոլիբդեն,
տիտան, ցիրկոնի�մ, վոլֆրամ
և դրանց միաց�թյ�նները

էթիլային հեղ�կի խառն�մը
վառելիքին, ավիա և ավտո
շարժիչների փորձարկ�մ,
վերանորոգ�մ, քանդ�մ,
լվաց�մ, ինքնաթիռների և այլ
մեքենաների լիցքավոր�մ, ոչ
մեքենայացված կայաններ�մ
էթիլացված բենզինի լց�մ,
դատարկ�մ նավթի բազանե-
ր�մ, բենզինի պահեստարան-
ներ�մ,  լիցքավորման
կայաններ�մ սարքավոր�մ-
ների և տարաների մաքր�մ

Կոբալտի և դրա միաց�թյ�ն-
ների ստաց�մ և կիրառ�-
թյ�ն, հնգարժեք վանադի�մի
ստաց�մ. Ֆերովադի�մի
արտադր�թյ�ն, վանադի�մ
պար�նակող խարամի
վերամշակ�մ, մոլիբդենի և
վոլֆրամի � դրանց միաց�-
թյ�նների արտադր�թյ�ն և
դրանց կիրառ�թյ�նը,
տիտանի վերամշակ�մ,
մետաղական տիտանի և դրա
միաց�թյ�նների վերական-
գն�մ, վոլֆրամակոբալտային
համաձ�լվածքների,
ցիրկոնի�մի և դրա միաց�-
թյ�նների ստաց�մ և
կիրառ�թյ�ն:



234

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎCՆՔ

Cրսոլ և �րսոլային ներկեր

Դեղաբանական միջոցներ

Ֆենոլներ և դրանց
ածանցյալներ

ֆորմալդեհիդ և ճարպային
շարքի այլ ալդեհիդներ

Ֆոսֆոր և դրա միաց�թյ�ն-
ներ

Ֆտալա թթ�, ֆտալային
անհիդրիդ եվ դրա
միաց�թյ�ններ

Ուրսոլ և �րսոլային ներկերի
արտադր�թյ�ն, մորթիների
ներկ�մ:

Մորֆինի և դրա ածանցյալնե-
րի դեղամիջոցային ձևերի,
վիտամինների,
ս�լֆանիլամիտների,
պիրազոլոնների,
հակա�ռ�ցքային և
հորմանային պրեպարատնե-
րի, նեյրոլեպտիկների,
անտիկոագ�լյանտների,
ցավազրկողների (ֆտորոտան)
արտադր�թյ�ն:

Արտադր�թյ�ն եվ կրիառ�-
թյ�ն

Արտադր�թյ�ն եվ կիրառ�-
թյ�ն, դրանց անջատման հետ
կապված գործընթացներ

Դեղին ֆոսֆորի, դրա միաց�-
թյ�նները, ֆոսֆորօրգանա-
կան միաց�թյ�նների, այդ
թվ�մ պլաստիֆիկատորների
արտադր�թյ�ն

արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն
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Ֆտոր և դրա միաց�թյ�ններ

Ֆ�րաններ և դրանց
ածանցյալները , ֆ�րֆ�րոլ,
տետրահիդրոֆ�րան եվ այլն

Քլոր և դրա միաց�թյ�նները
քլոր պար�նակող խառն�րդ-
ներ

Քլորնավթալին և դրա
միաց�թյ�նները (հալովաքս)
նավթալիններ (նավթալին,
քլորնավթալիններ և դրանց
միաց�թյ�նները,
հիդրոօքսինավթոլ և նավթոլ)

Քրոմ, քրոմական թթ�,դրա
միաց�թ�ններն �
համաձ�լվացքները

Ֆտորի եվ դրա միաց�թյ�ն-
ների արտադր�թյ�ն և
կիրառ�թյ�ն: Ալյ�մինի
արդյ�նահան�մ և կիրառ�-
թյ�ն, գործընթացներ ֆտորի և
դրա միաց�թյ�նների
անջատմամբ:

արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն

Արտադր�թյ�ն և կիրառ�-
թյ�ն (ներառյալ կողմնակի
բաղադրատարրերի տեսքով
քրոմ պար�նակող նյ�թերը)
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2. Ս�յն ցանկի 1-ին կետից բացառ�թյ�ն են կազմ�մ`
ա)

բ)

գ)

դ)

ե) 

միջնակարգ հանրակրթական, միջին մասնագի-
տական և բարձրագ�յն �ս�մնական հաստա-
տ�թյ�նների �ս�մնական գործընթացի
նպատակով ստեղծված քիմիական լաբորա-
տորիաներ�մ կատարվող աշխատանքները.
գիտական կազմակերպ�թյ�նների հետազոտա-
կան (ոչ արտադրափորձարարական) լաբորա-
տորիաներ�մ կատարվող աշխատանքները.
առողջապահական կազմակերպ�թյ�նների
ախտորոշիչ կլինիկական,քիմիական լաբորատո-
րիաներ�մ կատարվող աշխատանքները.
փաթեթավորված բժշկական դեղամիջոցների
վաճառքը և առաք�մը.
գրասենյակային և (կամ) օժանդակ աշխատանք-
ները` արտադրական շենքերից դ�րս` օպտիմալ
աշխատանքային պայմաններ�մ:

2. Ֆիզիկական գործոնների ազդեց�թյան ներքո մինչև 18
տարեկան անձանց, հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա
խնամող կանանց համար վնասակար աշխատանք-
ները 

Ֆիզիկական գործոնները

Իոնացնող ճառագայթ�մ,
ռադիոակտիվ նյ�թեր և
իոնացնող ճառագայթման
աղբյ�րներ

Ոչ իոնացնող լազերային
ճառագայթներ

Աշխատանքի անվան�մը

բոլոր տեսակի աշխատանք-
ներ` կապված ռադիոակտիվ
նյ�թերի և իոնացնող
ճառագայթման աղբյ�րների
հետ:

լազերների հետ բոլոր տեսակի
աշխատանքներ
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Էլեկտրամագնիսական(ռադիո
հաճախական�թյան
էլեկտրական մագնիսական
դաշտեր)

30 մեգաՀերց-300 հեգաՀերց
հաճախական�թյ�նների
տիր�յթի(ծայրահեղ բարձր
հաճախական�թյ�ն),
30 մեգաՀերցից ցածր
հաճախական�թյ�նների
տիր�յթի(բարձր
հաճախական�թյ�ն, միջին
հաճախական�թյ�ն, ցածր
հաճախական�թյ�ն, շատ
ցածր հաճախական�թյ�ն,
ծայրահեղ ցածր հաճախակա-
ն�թյ�ն), մշտական
էլեկտրական և մշտական
մագնիսական դաշտեր

Արտադրական թրթռ�մ

Արտադրական աղմ�կ

բոլոր տեսակի աշխատանք-
ներ` նշված դիապազոնի
էլեկտրամագնիսական
էներգիայի աղբյ�րների հետ

ամեն տեսակի աշխատանք-
ներ էլեկտրական և մագնիսա-
կան դաշտերի աղբյ�րների
հետ

բոլոր տեսակի աշխատանք-
ներ` կապված տեղային և
ընդհան�ր թրթռման
ազդեց�թյան հետ

բոլոր տեսակի աշխատանք-
ներ` կապված ինտենսիվ
արտադրական աղմ�կի
ազդեց�թյան, ինչպես նաև
լսողական անալիզատորի
նշանակալի լարված�թյան
հետ.81 դեցի Բելլ
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Cլտրաձայն(հպ�մային)

Բարձր մթնոլորտային ճնշ�մ

Ցածր ջերմ�թյ�ն

Բարձր ջերմ�թյ�ն և
ինտենսիվ ջերմային
ճառագայթ�մ

Տեսող�թյան բարձր
լարված�թյ�ն

աշխատանքներ �լտրա-
ձայնային դեֆեկտոսկոպների
և բժշկական ապարատների
հետ

աշխատանքների կեսոներ�մ,
բարոխցիկներ�մ, ջրաս�զա-
կան աշխատանքներ

աշխատանքներ արտադրա-
կան շենքերի և աշխատանքա-
յին գոտ�(զոնայի) օդի մշտա-
կան ցածր ջերմաստիճանի
պայմաններ�մ

ամեն տեսակի աշխատանքնե-
րի մշտական բարձր ջերմ�-
թյան պայմաններ�մ,
ճառագայթ�մների
աշխատանքային գոտ�մ
(թ�յլատրելի նշանակ�թյ�ն-
ների վերին սահմանները
գերազանցող)

ամեն տեսակի աշխատանք-
ներ` կապված տեսող�թյան
լարված�թյան բարձրացման
հետ`
ա) բարձր ճշգրտ�թյան
աշխատանքների մինչև 0,15 մմ
օբյեկտիվ և 0,15 մինչև 0,3 մմ
օբյեկտիվ
բ) լարված տեսող�թյամբ 
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աշխատանքներ 3-րդ և 4-րդ
աստիճանի ճշտ�թյան ( 0,5-1
մմ ) և տեսաէկրանին
հետևել� և տեղեկատվ�թյան
արտացոլման �րիշ
միջոցների հետ կապված
աշխատանքներ

4. Ս�յն ցանկի 3-րդ կետից բացառ�թյ�ն են կազմ�մ`
ա)

բ)

գ)

դ)

առողջապահական և այլ կազմակերպ�թյ�ն-
ներ�մ ախտորոշման նպատակով օգտագործվող
հպ�մային �լտրաձայնի սարքավորման հետ
աշխատանքները.
միջին մասնագիտական �ս�մնական հաստա-
տ�թյ�ններ�մ և կազմակերպ�թյ�ններ�մ 16-
18 տարեկան անձանց �ս�մնառ�թյան
(ռենտգեն տեխնիկ,ռենտգեն լաբորանտ )
ընթացք�մ իոնացնող ճառագայթման աղբյ�ր-
ների հետ աշխատանքները.
արտադրական աղմ�կի` միջին երկրաչափական
հաճախական�թյ�նների օկտավային գոտինե-
ր�մ ձայնային ճնշման մակարդակները (դԲ),
ձայնի համարժեքային մակարդակի (դԲԱ)
հիգիենիգ նորմերի սահմաններ�մ կատարվող
աշխատանքները:
Արտադրական աղմ�կի` մինչև 80 դեցի Բելլ
պայմաններ�մ անհատականպաշտպանիչ մի-
ջոցների պարտադիր կիրառմամբ կատարվող
աշխատանքները` բացառելով �ղեկցող այլ
գործոններ. 
ոչ արտադրական (գրասենյակային) և (կամ)
օժանդակ աշխատանքները` արտադրական
շենքերից դ�րս` օպտիմալ աշխատանքային
պայմաններ�մ.
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5. Կենսաբանական գործոնների ազդեց�թյան նորքո
մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի և միչև մեկ տարեկան
երեկա խնամող կանանց համար վնասակար
աշխատանքները:

ե) 1-ին և 2-րդ աստիճանի ճշտ�թյան լարված
տեսող�թյամբ աշխատանքները:

Կենսաբանական գործոնները

Հակաբիոտիկներ

Արդյ�նաբերական սնկեր,
սպիտակ�ցավիտամինային
խտանյ�թեր, (ՍՎԽ) կերային
խմորասնկեր, համակցված
անասնակերեր

Ֆերմենտային պատրաստ�ք-
ներ, կենսախթանիչներ

Ախտորոշման և բ�ժման
ալերգեններ,արյան պատրաս-
տ�կներ,իմ�նոկենսաբա-
նական պատրաստ�կներ

Ախտածին և պայմանական
ախտածին մանրեներով և
հելմիթներով վարակված նյ�թ

Աշատանքի անվան�մը

Արտադր�թյ�ն

Արտադր�թյ�ն և մանրէային
սինթեզի արգասիքների
կիրառ�թյ�ն

Արտադր�թյ�նը և կիրառ�-
թյ�նը դեղատնային
կազմակերպ�թյ�ններ�մ,
գյ�ղատնտես�թյան մեջ և այլ
բնագավառներ�մ

Արտադր�թյ�ն

Աշխատանք` մանրեներով
վարաքված նյ�թի հետ շփ-
մամբ, աշխատանք`հերմիթնե-
րով վարակված նյ�թի և
վարակիչ հիվանդ�թյ�նների
հետ շփմամբ
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Բր�ցելիոզի հար�ցիչներ

Քյ� տենդի հար�ցիչներ

Կենդանական ծագման հ�մքի
և մթերքների վերամշակման
կազմակերպ�թյ�ններ`
անկախ բր�ցելիոզի նկատ-
մամբ էպիզոտիկ վիճակից

Քյ� տենդով անապահով
տարածքների, քյ� տենդով
հիվանդ գյ�ղատնտեսական
կենդանիների հ�մքի և
մթերքների վերամշակման
կազմակերպ�թյ�ններ

6. Ս�յն ցանկի 5-րդ կետից բացառ�թյ�ն են կազմ�մ`
ա)

բ)

գ)

դ)

փաթեթավորված կենսաբանական պատ-
րաստ�քների վաճառքը առաք�մը.
վարակիչ հիվանդ�թյ�ններով հիվանդ կենդանի-
ների հետ շփ�մը բացառող անասնաբ�ժ�թյան,
անասնաբ�ծ�թյան ոլորտների, կենդանաբանա-
կան այգ�մ, կրկեսի, վակարի�մի հետ կապված
աշխատանքները.
գրասենյակային և կամ օժանդակ աշխատանք-
ները` արտադրական շենքերից դ�րս ` օպտիմալ
աշխատանքային պայմաններ�մ.
կենդանիների, կենդանիների և մարդկանց համար
ընդհան�ր վարակիչ հիվանդ�թյ�նների
նկատմամբ ապահով տնտես�թյ�ններ�մ
սանիտարահիգիենիկ անասնաբ�ժասանի-
տարական տեսակետից անվտանգ կենդանական
ծագման մթերք և հ�մք վերամշակող
կազմակերպ�թյ�ններ�մ կատարվող
աշխատանքները` պահպանելով անհրաժեշտ
սանիտարահամաճարակային ռեժիմը.
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7. Արդյ�նաբերական աէրոզոլների ազդեց�թյան ներքո
մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի և մինչև մեկ
տարեկան երեխա խնամող կանանց համար
վնասակար աշխատանքները :

ե)

զ) 

բր�ցելիոզի հար�ցիչի` անկախ բր�ցելիոզի
նկատմամբ էպիզոդիկ վիճակից, կենդանական
ծագման հ�մքի և մթերքների վերամշակման
կազմակերպ�թյ�ններ�մ կատարվող
աշխատանքները` պահպանելով անհրաժեշտ
սանիտարահամաճարակային ռեժիմը. 
քյ� տենդով անապահով տարածքների,
գյ�ղատատեսական կենդանիների հ�մքի և
մթերքների վերամշակման կազմակերպ�թյ�ն-
ներ�մ կատարվող աշխատանքները` պահպա-
նելով անհրաժեշտ սանիտարա-
համաճարակային ռեժիմը: 

Արդյ�նաբերական
աէրոզոլները

Հղկանյ�թեր (աբրազիլներ) և
հղկանյ�թեր պար�նակող-
ներ

Սիլիցի�մ պար�նակող
(ազատ և ամորֆ սիլիցի�մի
երկօքսիդ)

Աշխատանքի անվան�մը

Հղկանյ�թերի, կարբիդի, բորի,
էլբերի արտադր�թյ�ն,
վերամշակ�մ, սիլիցի�մ
կարբիդի և այլնի վերամշակ�
և կիրառ�թյ�ն

Լեռնահորատանցքային
աշխատանքներ, հանքային, ոչ
հանքային հանածոների,
ածխի բաց և ստորգետնյա
արտահան�մ, հորատանց�մ
և դրանց վերամշակ�մ:
Սիլիցի�մի, ապակ�,
դինասի, աէրոսիլի, 
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Մետաղներ և դրանց համա-
ձ�լվացքները

Սիլիկատներ և սիլիկատ
պար�նակողներ.

ա) ասբետ պար�նակողներ
(ասբետը 10% և ավել )

սիլիցի�մի կարբիդի,
պղինձսիլից�մային համա-
ձ�լվացքի, սիլ�մինի և այլն,
ձ�լման արտադր�թյ�ն
(հողի նախապատրաստ�մ,
կաղապար�մ, ձ�լվացքի
շրջահատ�մ, հղկ�մ,
մաքր�մ):Շենքերի մաքրման
ավազաշիթային աշխատանք-
ներ:

Մետաղների և համա-
ձ�լվացքների չոր հղկ�մ,
մետաղների փոշ� ատացման
գործընթացներ, մետաղական
փոշիների և դրանցից պատ-
րաստվող իրերի ստաց�մ

Ասբեստային հանք�մ
ասբեստի հետազոտ�թյ�ն,
արդյ�նահան�մ և
վերամշակ�մ:
Արհեստական ասբեստի
ստաց�մ և վերամշակ�մ:
Ասբեստացեմենտի,
ասբեստաբակելիտի,
ասբեստառեզինի և
թ�յլատրված ասբեստ
պար�նակող այլ
արտադրատեսակների
արտադր�թյ�ն,
վերամշակ�մ:
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բ) ասբեստ պար�նակողներ 
(ասբեստը ոչ ավել 10% )

գ) այլ սիլիկատ պար�նա-
կողներ

Ածխածնայիններ

Բ�սական և կենդանական
ծագման փոշի

Ապակեթելքերի և հանքային
թելերի, ցեմենտի, կավերի,
շամոտի, բոքսիտի,
մեֆելինային ապատիտների, 
քրոմմագնեզիտի, կրաքարերի,
բարիտի, ինֆ�զորային հողի,
տ�ֆալների, պոմզայի,
պերլիտի,երկաթահանքային
խտանյ�թերի, ագլոմերատի
(մետալ�րգիայ�մ) և այլնի
արտադր�թյ�ն և վերամշա-
կ�մ:

ա)Ածխի արդյ�նահան�մ,
վերամշակ�մ և կիրառ�-
թյ�ն: 
բ) Սև մրի,արհեստական
գրաֆիտի, կոքսի ( նավթային,
կ�պրային թերթաքարային )
արտադր�թյ�ն:
Արհեստական ալմաստների
արտադր�թյ�ն և
կիրառ�թյ�ն:

Բամբակի, վ�շի, կանեփի,
բրդի, կենաֆի, ջ�տի,
հացահատիկի, ծխախոտի,
փայտանյ�թի, տորֆի,
գայլ�կի վերամշակ�մ:Թղթի,
բնական մետաքսի և այլնի
արտադր�թյ�ն:
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Եռակցման աէրոզոլ

ա) մանգան (20%-ից ավելի)
նիկել, քրոմ, ֆտորի
միաց�թյ�ններ, բերիլի�մ
պար�նակող

բ) մանգան (մինչև 20%),
երկաթի օքսիդներ, ալյ�մին,
մոլիբդեն, վանադի�մ,
մագնեզի�մ, տիտան,
վոլֆրամ պար�նակող

Էլեկտրաաղեղային, բոցային,
գազաբոցային եռակց�մ,
կոնտակտային, ծայրակցային
եռակց�մ (հալեցմամբ), 
մետաղների էլեկտրախարա-
մային եռակց�մ, պողպատնե-
րի եռակց�մ, ձ�լակց�մ և
կտր�մ, չ�գ�նի եռակց�մ և
ձ�լակց�մ նիկելային և
նիկելապղնձային էլեկտրոդ-
ներով և մետաղալարերով,
բերիլի�մի և նրա համաձ�լ-
վացքների եռակց�մ � կտ-
ր�մ ածխածնային,այդ թվ�մ`
ցինկապատված պողպատնե-
րի, ալյ�մին, պղնձի, տիտանի
և դրանց հիմքով 
համաձ�լվածքների եռակ-
ց�մ, ձ�լակց�մ և կտր�մ,
չ�գ�նի եռակց�մ, ձ�լակ-
ց�մ և կտր�մ երկաթային և
երկաթավանդի�մային
էլեկտրոդներով և մետաղա-
լարերով

8.

9.

Ս�յն ցանկի 7-րդ կետից բացառ�թյ�ն են կազմ�մ
գրասենյակային և (կամ) օժանդակ աշխատանքները`
արտադրական շենքերից դ�րս`օպտիմալ
աշխատանքների պայմաններ�մ:
Մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի և մինչև մեկ
տարեկան երեխա խնամող կանանց համար ծանր
աշխատանքները:
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Ֆիզիկական
ծանրաբեռնված�թյ�նը

Մինչև 18 տարեկան անձանց
համար 15կգ-ից ավելի, Հղի և
մինչև մեկ տարեկան երեխա
կերակրող կանանց համար 5
կգ և ավելի

Մինչև 18տարեկան անձանց
համար 15կգ-ից ավելի

Մինչև 18 տարեկան անձանց
10-ից ավելի, Հղի և մինչև մեկ
տարեկան երեխա կերակրող
կանանց համար 3-ից ավելի

Աշխատանքի անվան�մը

Տեղային ֆիզիկական
ծանրաբեռնված�թյան դեպ-
ք�մ (առավելապես ձեռքերի և
�սահոդի մկանների
մասնակց�թյամբ ) բեռի
տեղափոխ�մ մինչև 1 մ
հեռավոր�թյան վրա

Ընդհան�ր ծանրաբեռնված�-
թյան դեպք�մ (ձեռքերի,
մարմնի, ոտքերի,մկանների
մասնակց�թյամբ ) 1-5մ
հեռավոր�թյամբ բեռի
տեղափոխ�մ

Ընդհան�ր ծանրաբեռնված�-
թյան դեպք�մ (ձեռքերի,
մարմնի, ոտքերի, մկանների
մասնակց�թյամբ ) 1-5մ-ից
ավել հեռավոր�թյամբ բեռի
տեղափոխման դեպք�մ

8.

9.

Ս�յն ցանկի 7-րդ կետից բացառ�թյ�ն են կազմ�մ
գրասենյակային և (կամ) օժանդակ աշխատանքները`
արտադրական շենքերից դ�րս`օպտիմալ աշխա-
տանքների պայմաններ�մ:
Մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի և մինչև մեկ
տարեկան երեխա խնամող կանանց համար ծանր
աշխատանքները:
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Մինչև 18 տարեկան անձանց
10կգ-ից ավել, Հղի և մինչև մեկ
տարեկան երեխա կերակրող
կանանց համար 5կգ-ից ավել

Մինչև 18 տարեկան անձնց
30կգ-ից ավելի, Հղի և մինչև
մեկ տարեկան երեխա

Կերակրող կանանց համար
15կգ-ից ավելի

Մինչև 18 տարեկան 50 կգ-ից
ավելի, Հղի և մինչև մեկ
տարեկան երեխա կերակրող
կանանց համար 10 կգ –ից
ավելի

Մինչև 18 տարեկան անձանց,
Հղի և մինչև մեկ տարեկան
երեխա կերակրող կանանց
համար

Մինչև 18 տարեկան անձանց
3կմ-ից ավելի, Հղի և մինչև մեկ
տարեկան երեխա կերակրող

Ձեռքով բարձացվող և
տեղափոխվող բեռի
զանգվածը(կգ)ծանր�թյան
բարձրաց�մ և տեղափոխ�մ
(միանվագ)` մշտական
աշխատանքային հերթափոխի
ընթացք�մ

Հերթափոխի յ�րաքանչյ�ր
ժամվա ընթացք�մ
տեղափոխվող բեռների
գ�մարային զանգվածը
աշխատամակերեսից

Հերթափոխի յ�րաքանչյ�ր
ժամվա ընթացք�մ
տեղափոխվող բեռների
գ�մարային զանգվածը
հատակից

Հերթափոխի ժամանակի 50%
և ավելի դեպքեր�մ կանգնած
դիրք�մ գտնվելը հերթափոխի
ժամանակի 10% և ավելի
դեպքեր�մ կանգնած դիրք�մ
գտնվելը

Տեխնոլոգիական գործընթաց-
ներով պայմանավորված
աշխատողի շարժը
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կանանց համար 0,5կմ-ից
ավելի

Մինչև 18 տարեկան անձանց
մեկ կմ-ից ավելի, Հղի և մինչև
մեկ տարեկան երեխա
կերակրող կանանց համար 0,1
կմ-ից ավելի

տարած�թյան մեջ ըստ
հորիզոնականի հերթափոխի
ընթացք�մ

Տեխնոլոգիական գործընթաց-
ներով պայմանավորված
աշխատողի շարժը տարած�-
թյան մեջ` ըստ �ղղահայացի,
հերթափոխի ընթացք�մ

10.

11.

Ս�յն ցանկի 9-րդ կետից բացառ�թյ�ն է կազմ�մ
մինչև 18 տարեկան երեխաների ընդգրկված�թյ�նը
պրոֆեսիոնալ սպորտ�մ, բեմական պարարվեստ�մ
և կրկես�մ:
Զգայական, հ�զական, լարված�թյան և ռիսկի
գործոնների հետ կապված աշխատանքներ
11.1.

11.2.

11.3.

11.4. 

11.5. 

Բարձր�թյան վրա, վերամբարձ, վերև
բարձրացնել�, ինչպես նաև վերամբարձ
կառ�յցների սպասարկման հետ կապված
աշխատանքներ.
127 վ և բարձր լարված�թյամբ գործող էլեկտրա-
սարքաոր�մների սպասարկման,մոնտաժման,
կարգավորման, շահագործման, փորձարկման,
վերանորոգման հետ կապված աշխատանքներ.
Անտառապհպան�թյան,ծառահատման,անառա
փայտի առաքման,տեղփոխման և առաջնային
մշակման հետ կապված աշխատանքներ.
Նավթի և գազի արտադր�թյան վերամշակման,
նավթամթերքի (վառելիքի) վառելիքաքս�կային
նյ�թերի իրացման և վաճառքի հետ  կապված
աշխատանքներ.
Բոլոր տեսակի ստորգետնյա աշխատանքների
հետ կապված աշխատանքներ.
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12. Ս�յն ցանկի 11-րդ կետից բացառ�թյ�ն են կազմ�մ
անտառային տնտես�թյ�ններ�մ սեզոնային
սանիտարական մաքրման և վայրի հատապտ�ղների
հավաքման հետ կապված պլանային աշխատանք-
ները:

11.6. 

11.7. 

11.8. 

11.9.  

11.10. 

11.11. 

Ճնշման տակ գտնվող անոթների և սարքերի
սպասարկման, մոնտաժման, կարգավորման,
շահագործման, փորձարկման, վերանորոգման
հետ կապված աշխատանքներ.
Կաթսայատների շահագործման, փորձարկման,
վերանորոգման և գազի վերահսկման
ծառայ�թյան հետ կապված աշխատանքներ.
Պայթ�ցիկ նյ�թերի և պայթեցման միջոցների
օգտագործման, շահագործման, փորձարկման,
վերանորոգման հետ կապված աշխատանքներ.
Պայթ�նահրդեհավտանգ նյ�թերի արտադր�-
թյան, օգտագործման, իրացման հետ կապված
աշխատանքներ.
Ռազմականացված պահպան�թյան, հատ�կ
կապի ծառայ�թյան, գանձող ապարատի
աշխատողներ, Հայաստանի Հանրապետ�թյան
բանկային համակարգի և այլ պետական
կառավարման մարմինների � ծառայ�թյ�ն-
ների հետ կապված աշխատանքներ.
Վթարային-փրկարարական երկրաբանական-
հետախ�զական գործող�թյ�նների հետ
կապված աշխատանքներ.
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Ցանկացած գ�յք տիրազ�րկ կարող է ճանաչվել միայն
դատարանի կողմից: Տիրազ�րկ է համարվ�մ այն գ�յքը, որը
չ�նի սեփականատեր, կամ որի սեփականատերն անհայտ է կամ
հրաժարվ�մ է իրի նկատմամբ սեփական�թյան իրավ�նքից:
Շարժական գ�յքը տրիազ�րկ ճանաչել� վերաբերյալ դիմ�մ,
շահագրգիռ անձի կողմից տրվ�մ է իր բնակ�թյան վայրի
(իրավաբանական անձին` իր գտնվել� վայրի), իսկ անշարժ
գ�յքի վերաբերյալ` անշարժ գ�յքի գտնվել� վայրի քա-
ղաքացիական գործեր քննող դատարան:

Տիրազ�րկ անշարժ գ�յքի նկատմամբ սեփական�թյան
իրավ�նքը կարող է ճանաչվել նաև, եթե գ�յքի սեփականատեր
չհանդիսացող անձը տասը տարի բարեխիղճ ձևով, բացահայտ և
անընդմեջ տիրապետել է այդ գ�յքը, ընդ որ�մ այս անձը կարող
է տիրապետման ժամկետի մեջ մտցնել նաև (այն անձի)
տիրապետման ժամկետը, որի իրավահաջորդն է ինքը:

Ի՞նչ պետք է նշվի դիմ�մի մեջ

Գ�յքը տիրազ�րկ ճանաչել� վերաբերյալ դիմ�մ�մ պետք է
նշվեն`

Դատարանը վճիռ է կայացն�մ գ�յքը տիրազ�րկ ճանաչել� և
տիրապետող անձի սեփական�թյ�նն հանձնել� մասին.

Անշարժ գ�յքի նկատմամբ սեփական�թյան իրավ�նքը
կարող է ծագել միայն կայացված վճռի հիման վրա, այդ գ�յքի
գտնվել� վայրի ԱԳԿ-ի տարածքային ստորաբաժան�մ�մ
(կադաստրի) այն գրանցել�ց հետո:
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1.

2.

3.

տիրազ�րկ ճանաչվող գ�յքի ան�նը, նրա հիմնական
և տարբերիչ հատկանիշները
ապաց�յցներ սեփականատիրոջ կողմից` առանց
սեփական�թյան իրավ�նքը պահանջել� մտադրման
գ�յքը խլել� վերաբերյալ
ապաց�յցներ գ�յքը դիմողի տիրապետմանն հանձ-
նել� մասին
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Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ քաղաքացիների անձնագրե-
րը տրվ�մ կամ փոխանակվ�մ են Ն. Գ. մարմինների, իսկ
օտարյրկրյա պետ�թյ�ններ�մ` դիվանագիտական ներկայա-
ց�ցչ�թյ�նների կամ հյ�պատոսական հիմնարկների կողմից:
Մինչև 16 տարեկան ՀՀ քաղաքացիների անձնագրերը ստան�մ
են նրանց ծնողները կամ օրինական ներկայաց�ցիչները: Մինչև
1; 3; 7; և 17 տարին լրանալը ՀՀ քաղաքացիների տրված
անձնագրերի վավերական�թյան ժամկետը 6 ամսվանից
պակաս լինել� դեպք�մ` դրանք տրվ�մ են մեկ տարով, իսկ
մինչև 16 տարին լրանալը` 6 ամիս ժամկետով.

Ինչպիսի՞ փաստաթղթեր են ներկայացվ�մ անձնագիր
ստանալ� համար

ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն`

ՀՀ քաղաքաց� անձնագիրը տրվ�մ է տասը տարի ժամկետով,
ժամկետանց անձնագրերն անվավեր են և ենթակա են
փոխանակման: Անձնագիրը կարող է փոխանակվել դրան�մ
պար�նակող տեղեկ�թյ�նները փոխել�, գրառ�մներ�մ
անճշտ�թյ�ններ հայտնաբերել�, անձնագիրն օգտագործման
համար ոչ պիտանի լինել� դեպք�մ: Անձնագրի փոխանակման 
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1.
2.

3.
4.

5.

6.

սահմնված ձևի դիմ�մ
ծննդյան վկայական կամ մինչև 16 տարին լրանալն
ստացած ՀՀ քաղաքաց� անձնագիրը
35 X 45 չափի երկ� գ�նավոր լ�սանկար
ծնողների կամ օրինական ներկայաց�ցիչների
նոտարական կարգով հաստատված համաձայն�-
թյ�նը (մինչև 16 տարին լրանալն անձնագիր
ստացողները):
անձը հաստատող այլ փաստաթղթեր, եթե ՀՀ
քաղաքացին չի կարող ներկայացնել 2-րդ կետ�մ
նշված փաստաթղթերը
կցագրման վկայական կամ զինվորական գրք�յկ
(զինապարտները)
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համար անհրաժեշտ է ներկայացնել սահմանված ձևի դիմ�մ, 2
լ�սանկար և փոխանակման ենթակա անձնագիրը:

Անձնագրի կորստյան դեպք�մ քաղաքացին պարտավոր է
այդ մասին 10-օրյա ժամկետ�մ տեղեկացնել ՀՀ ՆԳ.
մարմիններին: Կորած անձնագրի փոխարեն մեկամսյա
ժամկետ�մ տրվ�մ է նորը, իսկ լրաց�ցիչ �ս�մնասիր�թյան
կամ ստ�գման անհրաժեշտ�թյան բացակայ�թյան դեպ-
քեր�մ` 15-օրյա ժամկետ�մ. 

Ի՞նչ է անհրաժեշտ քաղաքացիներին հաշվառել� և
հաշվառ�մից հանել� համար

ՀՀ քաղաքացիների հաշվառ�մը կատարվ�մ է, ներքին գործերի
մարմինների կողմից, ըստ ժամանակավոր բնակ�թյան վայրի`
մշտական և ժամանակավոր հաշվառման համար անհրաժեշտ
են` 

Հաշվառ�մ կատարող մարմինները փաստաթղթերի
մ�տքագր�մից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացք�մ
մշտական բնակ�թյան վայր չ�նեցող ՀՀ քաղաքաց�ն
հաշվառ�մ են`  ըստ ժամանակավոր բնակ�թյան վայրի, այն
կարող է մերժվել եթե չկա գրավոր համաձայն�թյ�նը` 

1.

2.
3.

4.

ՀՀ քաղաքաց� անձնագիրը
16 տարին չլրացածների համար ծննդյան վկայականը
կամ ՀՀ քաղաքաց� անձնագիրը 
ազատազրկման վայրից ազատվել� մասին
տեղեկանքը (ազատազրկման վայրից ազատված
անձանց համար)
ՆԳ. մարմինների կողմից տրված քաղաքաց� անձը
հաստատող այլ փաստաթղթեր (բացառ�թյամբ 16
տարին չլրացած անձանց տրված ՀՀ քաղաքաց�
անձնագիրը)

ա)
բ)

բնակելի տարած�թյան սեփականատիրոջ
պետական և ՏԻՄ-ի բնակելի ֆոնդի տներ�մ
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ՀՀ քաղաքացիները հաշվառ�մից հանվ�մ են`

գ)

դ)

բնակեցնելիս` վարձակալների և նրա համատեղ
բնակելի մակերեսի իրավ�նք �նեցող չափահաս
անձանց.
մեկ�սացված բնակելի տարած�թյ�ն զբաղեցնող
վարձակալի կողմից այլ քաղաքացիների բնակեց-
նելիս` բնակելի տարած�թյան` սեփականատիրոջ:
(բացառ�թյամբ` անչափահաս երեխաներին
ծնողների մոտ, ամ�սիներին, անաշխատ�նակ
ծնողներին` երեխաների մոտ).
խնամակալի զբաղեցրած բնակելի տարած�թյ�ն�մ
այլ քաղաքացիներ բնակեցնելիս` խնամակալի կամ
հոգաբարձ�ի անչափահաս երեխաների հաշվառ�մը
կատարվ�մ է անկախ գրավոր համաձայն�թյ�նից
ծնողներից որևէ մեկի կամ օրինական ներկայաց�ցիչի
հաշվառման վայր�մ: Ըստ ժամանակավոր կամ
մշտապես բնակ�թյան վայրի հաշվառման`
վերացվել� մասին դիմ�մը մերժել� դեպք�մ
հաշվառ�մ կատարող մարմինները պետք է 3 օրվա
ընթացք�մ գրավոր հայտնել մերժման պատճառների
մասին:

ա)
բ)
գ)
դ)

ե)

զ)

բնակ�թյան վայրը փոխել� 
զինծառայ�թյան զորակոչվել�
ազատազրկման դատապարտվել�
մահվան կամ դատարանի որոշմամբ մահացած
ճանաչվել� 
զբաղեցրած բնակելի տարած�թյ�նն օգտագործել�
իրավ�նքը կորցնել� կամ վտարվել�
հաշվառման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերն կամ
տեղեկ�թյ�ններն իրական�թյանը չհամապատաս-
խանելիս, ինչպես նաև հաշվառման հարցը լ�ծելիս
պաշտոնատար անձանց թ�յլտրված անօրինական�-
թյ�ն հայտնաբերել� .
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ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ՍԵՂԱՆ

է)

ը)

ՀՀ քաղաքաց� կողմից` հաշվառ�մից հանվել�
մասին դիմ�մ ներկայացվել� մասին դիմ�մ
ներկայացվել�.
բնակելի տարած�թյ�նն օտարելիս նախկին
սեփականատիրոջը և նրա ընտանիքի անդամներին
հաշվառ�մներից հանել� մասին նոր սեփականա-
տիրոջ կողմից դիմ�մ ներկայացվել� դեպքեր�մ:



ՏԻՄ-ԵՐԻ և ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐC-
ԹՅCՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՂԵԿԱՏՎCԹՅCՆ

Ովքե՞ր �նեն ընտրել� և ընտրվել� իրավ�նք

ՀՀ- �մ ընտրել� իրավ�նք �նեն 18 տարին լրացած ՀՀ
քաղաքացիները, իսկ Տմի-ի ընտր�թյ�ննեի ժամանակ նաև
համապատասխան համայնք�մ առնվազն մեկ տարվա
հաշվառ�մ �նեցող և փաստացի բնակվող յ�րաքանչյ�ր ոք:
ՏԻՄ-երի ընտր�թյ�ների ժամանակ ՀՀ քաղաքացիների համար
նախատեսված իրավ�նքներն � պարտական�թյ�նները
տարածվ�մ են նաև ՀՀ քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող, բայց
ընտրական իրավ�նքով օժտված անձանց վրա.

ՀՀ –�մ ընտր�թյ�նները լին�մ են` Համապետական և
տեղական ընտր�թյ�ններ.

Համապետական են Հանրապետ�թյան նախագահի և
համամասնական ընտրակարգով ԱԺ-ի պատգամավորների
ընտր�թյ�նները, տեղական են Աժ-ի պատգամավորների
մեծամասնական և համայնքային նշանակ�թյան (ղեկավար �
ավգանի) ընտր�թյ�նները:
ՀՀ-�մ ընտրել� և ընտրվել� իրավ�նք չ�նեն

Ի՞նչ է ընտրաց�ցակը

Ընտրաց�ցակը դա լիզոր մարմնի (ոստիկան�թյան
տարածքային ստորաբաժան�մների անձնագրային և
հրավերների բաժնի) կողմից, ըստ ընտրողների հաշվառման
վայրի և հասցեների, ընտր�թյ�ններին նախորդող
ժամանակահատված�մ, տվյալ տարածք�մ ընտրել� իրավ�նք
�նեցող անձանց ց�ցակն է, որն հնարավոր�թյ�ն է ընձեռ�մ
իրականացնել� ընտրողին իրավ�նք: Ընտրաց�ցակների
ճիշտն և լիրվ լինելը ընտրել� իրավ�նք չ�նեցող անձանց 
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1.
2.

դատարանի վճռով անգործ�նակ ճանաչվածները.
դատարանի` օրինական �ժի մեջ մտած դատավճռով
ազատազրկված և պատիժը կրող քաղաքացիները.
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ՏԻՄ-ԵՐԻ և ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ-
ՆԵՐԻ ԸՆՏՐCԹՅCՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՂԵԿԱՏՎCԹՅCՆ

ընտրել� գործընթացից զերծ պահել� երաշխիք է: Ցանկացած
քաղաքացի իավ�նք �նի ստորաբաժանման լիազոր մարմնից
կամ ց�ցակը կազմող մարմնից, դիմ�մ տալ�ց հետո երեք օրվա
ընթացք�մ, համապատասխան վճարով ստանալ ընտրողների
ց�ցակը: (բացառ�թյամբ զինվ. մասեր�մ և կալանքի տակ
պահել� հիմնարկներ�մ կազմված )

Ի՞նչ անել եթե ձեր ան�նը բացակայ�մ է ընտրաց�ցակից

Յ�րաքանչյ�ր ոք ընտրական ց�ցակ�մ անճշտ�թյ�ններ
հայտնաբերել� կամ ց�ցակ�մ ընդգրկված չլինել� դեպք�մ`
այդ մասին ընտր�թյ�ններից 7 օր առաջ դիմ�մ պետք է
ներկայացնի տվյալ Համայնքի ղեկավարին, իսկ ոչ �շ 5 օր առաջ
լիազորող մարմնին: Դիմ�մներն ստանալ�ց հետո` մեկ օրվա
ընթացք�մ բավարար հիմքերի առկայ�թյան դեպք�մ լիազորող
մարմինը �ղղ�մ է անճշտ�թյ�նները, փոփոխ�մ կատար�մ
ընտրաց�ցակ�մ և այդ մասին գրավոր տեղյակ պահ�մ
դիմ�մատ�ին: Քվեարկ�թյ�նը նախորդող 5 օրվա և
քվեարկ�թյան օրն անճշտ�թյ�ների վերաբերյալ վեճերը
կարող են բողոքարկվել առաջին ատյանի դատարան, որը
պարտավոր է վճիռ կայացնել 3 օրվա ընթացք�մ, իսկ
քվեարկ�թյան օրը ընտրողների ց�ցակներ�մ ընդգրկվել�
մասին դիմ�մների վերաբերյալ` վճիռը կայացվ�մ է այնպիսի
ժամկետներ�մ, որ ընտրողը հնարավոր�թյ�ն �նենա
մասնակցել� քվեարկ�թյանը: 

Ընտրողը դատարանին դիմ�մի հետ պետք է ներկայացնի
նաև ՏԸՀ-ի կողմից տրված տեղեկանքը` տվյալ տեղամասի
ընտրական ց�ցակ�մ ընդգրկված չլինել� մասին և իր
անձնագրի այն էջի լ�սպատճենը, որտեղ առկա է հաշվառման
հասցեն.
Կայացված վճիռները վերջնական և բողոքարկման ենթակա չեն:
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ՏԻՄ- եր�մ ընտրել� և ընտրվել� իրավ�նք

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են` համայնքի
ղեկավարը և ավագանին:

Համայնքի ղեկավարի և ավագան� անդամի
թեկնած�թյ�նները` առաջադրվ�մ են միայն ինքնաառաջա-
դրման կարգով: 
Համայնքի ավագանին բաղկացած է` 

Համայնքի ղեկավարի և ավագան� անդամի թեկնած�թյան
գրանցման համար անհրաժեշտ են` 

ՏԻՄ-երի ընտր�թյ�նների ժամանակ ընտրել� իրավ�նք �նեն
նաև համապատասխան համայնք�մ առնվազն մեկ տարվա
հաշվառ�մ �նեցող և փաստացի բնակվող անձիք:

1.

2.
3.
4.

5-ը անդամից` մինչև 1000 բնակչ�թյ�ն �եցող
համայնք�մ
7-ը անդամից 1001-ից -3000
11-ը անդամից` 3001-ից -20000
15 անդամից` 20001-ից ավելի

1.
2.
3.

4.

5.

ինքնաառաջադրման դիմ�մ.
ընտրական գ�մարի վճարի անդորրագիրը
տեղեկանք վերջին երկ� տար�մ ՀՀ քաղաքացի
հանդիսանալ� մասին
տեղեկանք վերջին երկ� տար�մ տվյալ համայնք�մ
հաշվառված լինել� մասին, իսկ Երևան քաղաքի
թաղային համայնքի ղեկավարի և ավագան� անդամի
թեկնած�թյան հավակնող քաղաքացին` տեղեկանք
վերջին երկ� տար�մ Երևան քաղաք�մ հաշվառված
լինել� մասին: Հաշվառման և քաղաքացի�թյան
մասին տեղեկանքները հատկացն�մ է ՀՀ ոստիկա-
ն�թյան տարածքային բաժինը` դիմել�ց հետո` երեք
օրվա ընթացք�մ
Թեկնած� առաջադրված քաղաքաց� գ�յքի և
եկամ�տների հայտարարագիր:

ՏԻՄ-ԵՐԻ և ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ-
ՆԵՐԻ ԸՆՏՐCԹՅCՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՂԵԿԱՏՎCԹՅCՆ



ՏԵՂԵԿԱՏՎCԹՅԱՆ ԱԶԱՏCԹՅCՆ

Ի՞նչ է տեղեկատվ�թյ�նը

Տեղեկատվ�թյ�նը դա անձի, առարկայի փաստի, հանգամանքի,
իրադարձ�թյան, եղել�թյան, երև�յթի վերաբերյալ օրինական
ճանապարհով ստացված և ձևավորված տվյալներ են` անկախ
դրանց տնօրինման պահպանման ձևից (տեքստային,
էլեկտրոնային, երիզային): Տեղեկատվ�թյան ազատ�թյանը
ենթադր�մ է յ�րաքանչյ�ր շահագրգիռ անձի կողմից իրեն
հետաքրքրող տեղեկ�թյ�ն, օրենքով սահմանված կարգով
փնտրել� և այն տեղեկատվ�թյան տնօրինողից ստանալ�
նպատակով հարցմամբ տեղեկատվ�թյ�ն տնօրինողին դիմել�
իրավ�նք: Տեղեկատվ�թյան մատչելի�թյան ապահով�մը
տնօրինողի պարտական�թյ�նն է : 

Տեղեկատվ�թյան տրամադրման մերժ�մը

Տեղեկատվ�թյ�ն տնօրինողը մերժ�մ է դրա տրամադր�մը
եթե` 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

պար�նակ�մ է պետական, ծառայողական,
բանկային, առևտրային գաղտնիք.
խախտ�մ է մարդ� անձնական և ընտանեկան կյանքի
գաղտնի�թյ�նը, այդ թվ�մ նամակագր�թյան,
հեռախոսային խոսակց�թյ�նների, փոստային,
հեռագրական և այլ հաղորդ�մների գաղտնի�թյ�նը.
պար�նակ�մ է հրապարակման ոչ ենթակա
նախնական քնն�թյան տվյալները.
բացահայտ�մ է մասնագիտական գործ�նե�թյամբ
պայմանավորված մատչելի�թյան սահմանափակ�մ
պահանջող տվյալներ (բժշկական, նոտարական,
փաստաբանական գաղտնիք).
խախտ�մ է հեղինակային իրավ�նքը և (կամ)
հարակից իրավ�նքները.
տեղեկ�թյան տրամադրման համար սահմանված
գ�մարը չի վճարվել
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ՏԵՂԵԿԱՏՎCԹՅԱՆ ԱԶԱՏCԹՅCՆ

Ի՞նչ կարգով է ներկայացվ�մ և քննարկվ�մ հարց�մը  

Տեղեկ�թյ�ն փնտրել� և (կամ) դա ստանալ� նպատակով անձը
կարող է դիմել գրավոր և բանավոր.

Գրավոր հարցման մեջ նշվ�մ է դիմողի ան�նը,
ազգան�նը, քաղաքացի�թյ�նը, բնակ�թյան, աշխատանքի
կամ �ս�մնական հաստատ�թյան գտնվել� վայրը: Գրավոր
հարց�մը պետք է ստորագրված լինի: Գրավոր հարցմանը չի
պատասխանվ�մ եթե` 

Ի՞նչ ժամկետ�մ պետք է տրվի հարց�մի
պատասխանը

Բանավոր հարցման պատասխանը տրվ�մ է անմիջապես`
հարց�մից հետո կամ հնարվորինս սեղմ ժամկետ�մ: Գրավոր
հարցման պատասխանը տրվ�մ է հարց�մը ստանալ�ց հետո`
5- օրյա ժամկետ�մ, իսկ եթե պատասխանել� համար
անհրաժեշտ է լրաց�ցիչ աշխատանք` 30-օրյա ժամկետ�մ, որի
մասին 5-օրյա ժամկետ�մ գրավոր տեղեկացվ�մ է դիմողին.

1.
2.

3.

դա չի պար�նակ�մ հիշյալ տվյալները
պարզվ�մ է, որ հարցման հեղինակի ինքն�թյանը
վերաբերվող տվյալները կեղծ են.
դա ն�յն անձի կողմից ն�յն տեղեկ�թյ�ն ստանալ�
պահանջով վերջին 6 ամսվա ընթացք�մ ներկա-
յացրած երկրորդ դիմ�մն է (բացառ�թյամբ, երբ ոչ
հավաստի կամ ոչ լրիվ տվյալներ են տրամադրվել
տեղեկ�թյ�ն տրամադրած մարմնի կամ կազմա-
կերպ�թյան կողմից): 
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ՏԵՂԵԿԱՏՎCԹՅԱՆ ԱԶԱՏCԹՅCՆ

Ո՞ր դեպքեր�մ  տեղեկատվ�թյան տրամադրման
համար գանձ�մ չի արվ�մ

Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների,
պետական հիմնարկների և կազմակերպ�թյ�նների կողմից
տեղեկ�թյան կամ դրա կրկնօրինակի (պատճենի)
տրամադրման դեպք�մ գանձ�մ չի կատարվ�մ` 

Հանրային նշանակ�թյան կազմակերպ�թյ�նների կողմից
տրամադրվող տեղեկ�թյ�նների համար գանձվող գ�մարի
չափը չի կարող գերազանցել այդ տեղեկ�թյ�նների
տրամադրման ծախսերը.

1.
2.

3.

4.

5.

բանավոր հարց�մներին պատասխանելիս
մինչև 10 էջ տպագրված կամ պատճենահանված
տեղեկատվ�թյ�ն տրամադրելիս
պետական և հասարակական անվտանգ�թյանը,
հասարակական կարգին, հանր�թյան, առողջ�թյանն
� բարքերին, այլոց իրավ�նքներին � ազատ�թյ�ն-
ներին, շրջակա միջավայրին, անձանց սեփական�-
թյանը սպառնացող տեղեկատվ�թյ�ների մասին
գրավոր հարց�մին պատասխանելիս.
տեղեկ�թյ�նն էլեկտրոնային փոստով
(ինտերնետային ցանցերով) տրամադրելիս
տեղեկ�թյան տրամադր�մը մերժելիս



ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻCԹՅԱՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐCՄԸ և ԴՐԱՆԻՑ
ՀՐԱԺԱՐՎԵԼԸ ԿԱՄ ԶՐԿՎԵԼԸ

ՀՀ քաղաքացի�թյան ձեռք բերման փոփոխման և դադարեցման
հարցերը կարգավորվ�մ են ՙՀՀ Քաղաքացի�թյան մասին ՚ ՀՀ
օրենքով: Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացի�թյ�նը
ձեռք է բերվ�մ`

Ովքե՞ր իրավ�նք �նեն դիմել� ՀՀ քաղաքացի�թյ�ն
ստանալ� համար

Կարող են դիմել`
ՀՀ քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող 18 տարին լրացած և գործ�նակ
բոլոր անձիք ինչպես նաև եթե`

Առանց հիշյալ պահանջների պահպանման` ՀՀ քաղաքացի�-
թյ�ն կարող է ստանալ այն անձը` 
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

քաղաքացի�թյան ճանաչմամբ.
ծննդով.
քաղաքացի�թյ�ն ստանալ� միջոցով
քաղաքացի�թյ�նը վերականգնել� միջոցով
քաղաքացի�թյան խմբային ձեռք բերման միջոցով
ՀՀ. միջազգային պայմանագրերով նախատեսված
հիմքերով
օրենքով նախատեսված այլ հիմքերով: Հայաստնի
Հանրապետ�թյան քաղաքացի�թյ�նը հաստատող
փաստաթղթերն են` ՀՀ քաղաքաց� անձնագիրը, իսկ
մինչև 16 տարին լրանալը` ծննդյան վկայականը.

ա)

բ)
գ)

օրենքով սահմանված կարգով վերջին երեք տարին
մշտապես բնակվել են Հայաստանի Հանրապետ�-
թյ�ն�մ
կարող է բացատրվել հայերեն լեզվով
ծանոթ է Հայաստանի սահմանադր�թյանը

1.

2.

որն ամ�սնացել է ՀՀ քաղաքաց� հետ կամ �նի ՀՀ
քաղաքացի երեխա 
որի ծնողները կամ նրանցից մեկը նախկին�մ �նեցել
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ՀՀ քաղաքացի�թյ�ն ստան�մ են ՀՀ նախագահի հրամանա-
գրով:

Որոն՞ք են քաղաքացի�թյ�նից զրկվել� հիմքերը

Անձը ՀՀ քաղաքացի�թյ�նից կարող է զրկվել, եթե ՀՀ
քաղաքացի�թյ�ն է ձեռք բերել նախորդ վերնագր�մ նշված
հիմքերով և, մշտապես բնակվելով արտասահման�մ, յոթը
տարվա ընթացք�մ առանց հարգելի պատճառների հյ�պա-
տոսական հաշվառման չի կանգնել, ՀՀ քաղաքացի�թյ�ն ձեռք է
բերել կեղծ տվյալների կամ կեղծ փաստերի հիման վրա.
ՀՀ քաղաքացի�թյան մասին օրենսդր�թյ�նը խախտելով` ձեռք
է բերել այլ պետ�թյան քաղաքացի�թյ�ն.

Երկքաղաքացի�թյ�ն

Երկքաղաքացի է համարվ�մ այն անձը, որն �նի մեկից ավելի
պետ�թյ�նների քաղաքացի�թյ�ն:

Հայաստանի Հանրապետ�թյան երկքաղաքացի է
համարվ�մ այն անձը, ով Հայաստանի Հանրապետ�թյան
քաղաքացի�թյ�նից բացի, �նի նաև այլ պետ�թյան (երկրների)
քաղաքացի�թյ�ն:

Հայաստանի Հանրապետ�թյան երկքաղաքացին
Հայաստանի Հանրապետ�թյան համար ճանաչվ�մ է միայն

3.
4.

է ՀՀ քաղաքացի�թյ�ն կամ ծնվել է Հայաստանի
Հանրապետ�թյ�ն�մ, և որը 18 տարին լրանալ�ց
հետո` 3 տարվա ընթացք�մ, դիմել է ՀՀ
քաղաքացի�թյ�ն ստանալ� համար
որը ծագ�մով հայ է, այսինքն` �նի հայ նախնիներ
որը 1995 թվականի հ�նվարի 1-ից հետո, իր դիմ�մի
համաձայն դ�րս է եկել ՀՀ քաղաքացի�թյ�նից

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻCԹՅCՆ ՁԵՌՔ 
ԲԵՐCՄԸ և ԴՐԱՆԻՑ

ՀՐԱԺԱՐՎԵԼԸ ԿԱՄ ԶՐԿՎԵԼԸ
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որպես Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացի: Ս�յն նորմը
տարածվ�մ է նաև 1995 թվականի հ�նվարի մեկից հետո,
առանց սահմանված կարգի Հայաստանի Հանրապետ�թյան
քաղաքացի�թյ�նից դ�րս գալ�, այլ պետ�թյան
քաղաքացի�թյ�ն ընդ�նած կամ ստացած, ինչպես նաև
Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացի�թյ�նից
միակողմանի հրաժարված Հայաստանի Հանրապետ�թյան
քաղաքացիների վրա:

Հայաստանի Հանրապետ�թյան երկքաղաքացին �նի
Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքաց� համար
նախատեսված բոլոր իրավ�նքները և կր�մ է Հայաստանի
Հանրապետ�թյան քաղաքաց� համար նախատեսված բոլոր
պարտական�թյ�ններն � պատասխանատվ�թյ�նը,
բացառ�թյամբ Հայաստանի Հանրապետ�թյան միջազգային
պայմանագրով կամ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացին այլ
պետ�թյան քաղաքացի�թյ�ն ընդ�նել� կամ ստանալ�
դեպք�մ պարտավոր է այդ մասին Հայաստանի
Հանրապետ�թյան կառավար�թյան սահմանած կարգով
մեկամսյա ժամկետ�մ հայտնել Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան լիազոր մարմնին:

ՀՀ քաղաքացի�թյ�ն ստանալ�, վերականգնել�,
խմբային ձեռ բերման, դադարեցման հարցերը քաղաքացի�թյան
վերաբերյալ դիմ�մների քննարկման հարցերը լ�ծ�մ է ՀՀ
նախագահը իր հրամանագրով. 

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻCԹՅCՆ ՁԵՌՔ 
ԲԵՐCՄԸ և ԴՐԱՆԻՑ

ՀՐԱԺԱՐՎԵԼԸ ԿԱՄ ԶՐԿՎԵԼԸ



ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ
ԽԱՐՏԻԱՆ   

Նախաբան

Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրները` ստորագրելով ս�յն
խարտիան`

Համարելով, որ Եվրոպայի խորհրդի նպատակն է հասնել
առավել կ�ռ միասն�թյան նրա անդամների միջև հան�ն
ընդհան�րի սեփական�թյանը կազմող նպատակների �
սկզղբ�նքների հաղթանակի � պաշտպան�թյան,

Համարելով, որ կառավար�թյան ոլորտ�մ համաձայն�-
թյ�նների կնք�մն այդ նպատակին հասնել�ն ծառայող
միջոցներից մեկն է,

Համարելով, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինն-
երը ցանկացած ժողովրդավարական կառ�յցի հիմքերից մեկն
են,

Համարելով, որ պետական գործերի կառավարմանը
մասնակցել� քաղաքացիների իրավ�նքը առնչվ�մ է Եվրոպայի
խորհրդի բոլոր անդամ պետ�թյ�նների ընդհան�ր
սկզբ�նքներին,

Ելնելով այն համոզմ�նքից, որ իրական իշխան�թյամբ
օժտված տեղական ինքնակառավարման մարմինների գոյ�-
թյ�նն ապահով�մ է արդյ�նավետ և միաժամանակ քաղաքա-
ց� մերձեցմամբ կառավար�մը,

Գիտակցելով, որ եվրոպական տարբեր երկրներ�մ
տեղական ինքնակառավարման պաշտպան�թյ�նն �
ամրապնդ�մն նշանակալից ներդր�մ է ժողովրդավարական
սկզբ�նքների և ապակենտրոնացված իշխան�թյան վրա
հիմնված Եվրոպայի կառ�ցման գործ�մ,

Հաստատելով, որ դա ենթադր�մ է տեղական
ինքնակառավարման մարմինների առկայ�թյ�նը, որոնք
օժտված են ժողովրդավարական ճանապարհով ստեղծված
որոշ�մներ կայացնել� լիազոր�թյ�ններ �նեցող մարմիննե-
րով և լայն ինքնավար�թյ�ն �նեն իրենց իրավաս�թյ�նների,
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դրանց իրականացման կարգի և անհրաժեշտ միջոցների
առ�մով, համաձայն�թյան եկան հետևյալի մասին. 

ՀՈԴՎԱԾ 1.

Կոմղերը պարտավորվ�մ են պահպանել հետևյալ
հոդվածներն այն հոջորդական�թյամբ և ծավալով, ինչպես որ
նախատեսված է ս�յն Խարտիայի 12 հոդված�մ:

ՄԱՍ 1.

ՀՈԴՎԱԾ 2. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱ-
ԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

Տեղական ինքնակառավարման սկզբ�նքը պետք է
ընդ�նված լինի երկրի օրենսդր�թյ�ն�մ և հնարավորինս`
երկրի Սահմանադր�թյ�ն:

ՀՈԴՎԱԾ 3. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՍԿԱՑC-
ԹՅCՆԸ
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1.

2.

Տեղական ինքնակառավար�մ ասելով` հասկան�մ
ենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների
իրավ�նքը և իրական կարող�թյ�նը` կանոնակար-
գել� պետական գործերի զգալի մասը և կառ�ցել�
այն` գործելով օրենքի շրջանակներ�մ, սեփական
պատասխանատվ�թյամբ և տեղի բնակչ�թյան
շահերից ելնելով:
Այդ իրավ�նքն իրականացվ�մ է խորհ�րդների կամ
ժողովների կողմից` ընտրված ազատ, փակ, գաղտնի,
հավասար, �ղղակի և համընդհան�ր քվեարկ�թյան
ճանապարհով: Խորհ�րդները կամ ժողովները իրենց
տնօրին�թյան տակ կարող են �նենալ իրենց
հաշվետ� գործադիր մարմիններին: Այս դր�յթը չի

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱՆ   



ՀՈԴՎԱԾ 4. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱՍC-
ԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ
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բացառ�մ քաղաքացիների ժողովների, հանրաքվեի
կամ ցանկացած այլ ձևերի դիմելը, եթե դա
թ�յլատրվ�մ է օրենքով:

1.

2.

3.

4.

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հիմնա-
կան լիազոր�թյ�նները սահմանվ�մ են Սահմանա-
դր�թյամբ կամ օրենքով: Սակայն այդ դր�յթը չի
բացառ�մ օրենքին համապատասխան տեղական
ինքնակառավարման մարմիններին առանձին
որոշակի լիազոր�թյ�ններ տալը:
Տեղական ինքնակառավարման մարմինները, օրենքով
սահմանված շրջանակներ�մ, գործող�թյ�նների
լիակատար ազատ�թյ�ն �նեն իրականացնել�
իրենց նախաձեռն�թյ�նները` ցանկացած հարցի հետ
կապված, որը դ�րս չէ իրենց իրավաս�թյ�ններից և
վերապահված չէ իշխան�թյան այլ մարմնի
իրավաս�թյանը:
Պետական լիազոր�թյ�նների իրականաց�մը,
որպես կանոն, պետք է առավելապես դրվի իշխան�-
թյան այն մարմինների վրա, որոնք ամենից մոտ են
քաղաքացիներին: Այդ լիազոր�թյ�ններից որևէ մեկը
իշխան�թյան այլ մարմնին տալը պետք է արվի`
հաշվի առնելով առաջադրված խնդրի ծավալի բն�յթը,
ինչպես նաև խնայողական � արդյ�նավետ�թյան
պահանջները:
Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրվող
լիազոր�թյ�նները պետք է, որպես կանոն լիակատար
և բացառիկ լինեն, դրանք կարող են վիճարկվել կամ
սահմանափակվել իշխան�թյան այլ` կենտրոնական
կամ տարածաշրջանային մարմնի կողմից միայն
օրենքով հաստատված սահմաններ�մ:

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱՆ   



ՀՈԴՎԱԾ 5. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏCՄՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆCՄԸ

Տեղական տարածքային սահմանազատ�մների ցանկա-
ցած փոփոխ�թյան դեպք�մ անհրաժեշտ է նախապես
խորհրդակցել տեղական ինքնակառավարման համապատաս-
խան մարմինների հետ, հավանաբար այնտեղ, որտեղ թ�յլ է
տալիս օրենքը, հանրաքվե անկացնել� միջոցով:

ՀՈԴՎԱԾ 6. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱՌCՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵ-
ՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆCԹՅCՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱ-
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ
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5.

6.

Կենտրոնական կամ տարածաշրջանային մարմինների
կողմից լիազոր�թյ�նները պատվիրակվել� դեպք�մ
կառավարման մարմինները պետք է, որքան
հնարավոր է, ազատ�թյ�ն �նենան` դրանց իրա-
կանաց�մը հարմարեցնել� տեղական պայմաններին:
Ցանկացած որոշման պլանավորման և ընդ�նման
գործընթաց�մ, որն անմիջականորեն առնչվ�մ է
տեղական ինքնակառավարման մարմիններին,
անհրաժեշտ է խորհրդակցել այդ մարմինների հետ,
հնարավոր�թյան դեպք�մ է` անելով դա նախապես և
համապատասխան ձևով:

1.

2.

Իշխան�թյան տեղական մարմինները պետք է
հնարավոր�թյ�ն �նենան, չխախտելով առավել
ընդհան�ր օրենսդրական որոշ�մները, ինքն�ր�յն
որոշել� իրենց ներքին վարչական կառ�ցվածքները
այն նկատառ�մով, որպեսզի դրանք բավարարեն
տեղական պահանջները և ապահովեն արդյ�նավետ
կառավար�մը:
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների
ծառայողների աշխատանքային պայմանները պետք է
լինեն այնպիսի, որ հնարավոր լինի բարձր 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱՆ   



ՀՈԴՎԱԾ 7. ԼԻԱԶՈՐCԹՅCՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅ-
ՄԱՆՆԵՐԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿCՄ

ՀՈԴՎԱԾ 8. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ
ԳՈՐԾCՆԵCԹՅԱՆ ՎԱՐՉCԹՅԱՆ ՀՍԿՈՂCԹՅCՆԸ
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որակավոր�մ �նեցող կադրերի ընտր�թյ�նը`
հիմնված փորձի և բանիմաց�թյան սկզբ�նքների
վրա: Դրա համար անհրաժեշտ է ապահովել
մասնագիտական որակավորման, վարձակալ�թյան և
ծառայողական առաջխաղացման համապատասխան
պայմաններ:

1.

2.

3.

Ընտրվող անձանց կարգավիճակը պետք է ապահովի
իրենց լիազոր�թյ�նների ազատ իրականաց�մը:
Տեղական ընտրվող անձանց կարգավիճակը պետք է
թ�յլ տա ստանալ� իրենց լիազոր�թյ�նների
իրականացման համար տրվող ծախսերի համա-
պատասխան դրամական փոխհատ�ց�մը, ինչպես
նաև, անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ, փոխհատ�ց�մ
չստացած եկամտի դիմաց կամ աշխատավարձ և
համապատասխան սոցիալական ապահովագր�-
թյ�ն:
Տեղական ընտրվող անձի մանդատին անհամատեղելի
գործառն�թյ�ններն � գործ�նե�թյ�նը կարող են
սահմանվել միայն օրենքով կամ հիմնարար
իրավական սկզբ�նքներով: 

1.

2.

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների
ցանկացած վարչական հսկող�թյ�ն կարող է
իրականացվել միայն Սահմանադր�թյամբ կամ
օրենքով նախատեսված ձևերով և դեպքեր�մ:
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների
ցանկացած վարչական հսկող�թյ�ն, որպես կանոն,
պետք է ծառայի միայն օրինական�թյանը և

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱՆ   



ՀՈԴՎԱԾ 9. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅCՐՆԵՐԸ
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3.

սահմանադր�թյան սկզբ�նքներին հետևել� ապա-
հովմանը: Այն�հանդերձ, վարչական հսկող�-թյ�նը
կարող է ներառել նաև վերադաս մարմինների`
Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատ-
վիրակված լիազոր�թյ�նների կատարման հսկո-
ղ�թյ�նը:
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների
վարչական հսկող�թյ�ն պետք է իրականացվի
այնպես, որ վերահսկող մարմնի միջամտ�թյան
աստիճանը համաչափ լինի այն շահերին, որոնք
նպատակ �նեն պաշտպանել այդ միջամտ�թյ�նը:

1.

2.

3.

4.

Տեղական ինքնակառավարման մարմինները իրա-
վ�նք �նեն, ազգային տնտեսական քաղաքական�-
թյան շրջանակներ�մ, տնօրինել� բավական
սեփական ֆինանսավորման միջոցներ, որոնք նրանք
ազատորեն կարող են տրամադրել իրենց գործառ�-
թյ�նների իրականացմանը:
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների
ֆինանսական միջոցները պետք է համաչափ լինեն
Սահմանադր�թյամբ կամ օրենքով տրված իրենց
լիազոր�թյ�ններին:
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների
ֆինանսական միջոցների առնվազն մի մասը պետք է
գոյանա տեղական հարկերի և հավաքագրման
հաշվին, որոնց չափերը տեղական ինքնակառավար-
ման մարմինները իրավ�նք �նեն սահմանել
համապատասխան օրենքի շրջանակներ�մ:
Այն ֆինանսական կարգերը, որոնց վրա հիմնվ�մ են
տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջո-
ցները, պետք է բավականին բազմազան և ճկ�ն 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱՆ   
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5.

6.

7.

8.

լինեն, որպիսզի, որքանով դա իրական�մ հնարավոր
է, հետևեն ծախսերի փոփոխ�թյ�ններին, որոնք
ծագ�մ են տեղական ինքնակառավարման
իրավաս�թյ�նները իրականացնելիս:
Ֆինանսների առ�մով առավել թ�յլ տեղական
ինքնակառավարման մարմինների պաշտպան�թյ�նը
պահանջ�մ է ֆինանսական համահարթեցման
ընթացակարգերի կիրառ�մ կամ հավասարազոր
միջոցառ�մներ, որոնք �ղղված են տեղական
մարմինների պոտենցիալ ֆինանսական աղբյ�րների
անհամաչափ բաշխման արդյ�նքների և նրանց �նե-
ցած ծախսերի ճշգրտմանը: Այսպիսի ընթացակարգերը
կամ միջոցառ�մները չպետք է սահամանափակեն
տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշ�մ-
ների ազատ�թյ�նը իերնց իրավաս�թյան
սահմաններ�մ:
Վերաբաշխվող միջոցները հատկացնել� կարգը
անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով համաձայնեցնել
տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ:
Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրվող
ս�բսիդիաները հնարավորինս չպետք է նախա-
տեսվեն որոշակի ծրագրերի ֆինանսավորման համար:
Ս�բսիդիաների տրամադր�մը չպետք է ի վնաս լինի
տեղական ինքնակառավարման մարմինների քաղա-
քական�թյանը, չխոչընդոտի իրենց իրավաս�-
թյ�նների ոլորտ�մ քաղաքական�թյան ազատ
իրականացմանը:
Կապիտալ ներդր�մների ծախսերը ֆինանսավորել�
համար տեղական ինքնակառավարման մարմիններին
պետք է, օրենսդր�թյ�նը պահպանելով, մատչելի լինի
վարկային կապիտալի ազգային շ�կան:

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱՆ   



ՀՈԴՎԱԾ 10. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵ-
ՐԻ ՄԻԱՎՈՐՎԵԼC ԻՐԱՎCՆՔԸ

ՀՈԴՎԱԾ 11. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆCԹՅCՆԸ

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին լիազոր�-
թյ�նների ազատ իրականացման ապահովման և երկրի
սահմանադր�թյամբ � օրենսդր�թյամբ ամրագրված տեղական
ինքնակառավարման սկզբ�նքների պահպանման համար պետք
է �նենան դատարանով պաշտպանվել� իրավ�նք:
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1.

2.

3.

Տեղական ինքնակառավարման մարմինները իրա-
վ�նք �նեն իրենց լիազոր�թյ�նները իրականացնե-
լիս և ընդ�նված օրենքի սահմաններ�մ միավորվել�
տեղական ինքնակառավարման, ինչպես նաև այլ
մարմինների հետ այն խնդիրների կատարման համար,
որոնց շ�րջ ընդհան�ր շահեր են հետապնդ�մ:
Յ�րաքանչյ�ր պետ�թյ�ն�մ պետք է ճանաչվեն
տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրա-
վ�նքները` մտնել� միավոր�մների մեջ ընդհան�ր
շահերը պաշտպանել� տեղական ինքնակառավար-
ման մարմինների միջազգային միավորման մեջ:
Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին
իրավ�նք է տրվ�մ օրենքով սահմանված պայմաննե-
ր�մ համագործակցել այլ պետ�թյ�նների
համանման մարմինների հետ:

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱՆ   



ՄԱՍ 2. ՀԱՏCԿ ԴՐCՅԹՆԵՐ

ՀՈԴՎԱԾ 12. ՊԱՐՏԱԿԱՆCԹՅCՆՆԵՐԸ
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1.

2.

3.

Յ�րաքանչյ�ր կողմը պարտավորվ�մ է հետևյալ
Խարտիայի առաջին մասի առնվազն 20 կետերի,
որոնց�մ առնվազն 10 պետք է 333 լինեն հետևյալ
կետերից.

Վավերագիրը կամ Խարտիան ընդ�նել� կամ
հավան�թյան մասին փաստաթ�ղթն ի պահ տրվել�
պահին յ�րաքանչյ�ր պայմանավորվող պետ�թյ�ն
ծան�ց�մ է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր
քարտ�ղարին ս�յն հոդվածի 1 կետի դր�յթների
համապատասխան ընտրված կետերի մասին:
Հետագայ�մ ցանկացած կողմը կարող է ցանկացած
ժամանակ հայտնել գլխավոր քարտ�ղարին այն
մասին, որ պարտավորվ�մ է հետևել ս�յն Խարտիայի
ցանկացած այլ կետի, որը դեռ չի ընդ�նել ս�յն
հոդվածի 1 կետի դր�յթներին համապատասխան:
Նման ավելի �շ ընդ�նվածպարտավոր�թյ�նները,
դիտվ�մ են իբրև հայտնող կողմի վավերացման,
ընդ�նման կամ հավան�թյան բաղկաց�ցիչ մաս և
�ժի մեջ են մտն�մ այն ամսվա առաջին օրվանից, որն
հաջորդ�մ է գլխավոր քարտ�ղարի կողմից
ծան�ց�մը ստանալ�ց հետո եռամսյա ժամկետին: 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

հոդված 2
հոդված 3, 1 և 2 կետեր
հոդված 4, 1 և 4 կետեր
հոդված 5
հոդված 7, կետ 1
հոդված 8, կետ 2
հոդված 9, 1,2 և 3 կետեր
հոդված 10, կետ 1
հոդված 11:

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱՆ   



ՀՈԴՎԱԾ 13. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵ-
ՐԸ, ՈՐՈՆՑ ՎՐԱ ՏԱՐԱԾՎCՄ Է ԽԱՐՏԻԱՅԻ ԱԶԴԵՑC-
ԹՅCՆԸ

Ս�յն Խարտիայ�մ բովանդակող տեղական
ինքնակառավարման մարմինների սկզբ�նքները տարածվ�մ են
Կողմերի տարածք�մ գոյ�թյ�ն �նեցող բոլոր չափանիշների
տեղական ինքնակառավարման մարմինների վրա: Սակայն
վավերագիրը ընդ�նել� կամ հավան�թյ�ն տալ� մասին
փաստաթ�ղթը ի պահ հանձնել� պահին յ�րաքանչյ�ր կողմ
կարող է նշել մարմինների այն չափանիշները, որոնք մտադիր են
դ�րս թողնել դրա կիրառման ոլորտից: Կողմը կարող է նաև
Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտ�ղարի հետագայ�մ տրվող
ծան�ցման միջոցով տարածել Խարտիայի ազդեց�թյ�նը
իշխան�թյան տեղական և տարածաշրջանային մարմինների այլ
չափանիշների վրա:

ՀՈԴՎԱԾ 14. ՏԵՂԵԿԱՏՎCԹՅԱՆ ԸՆՁԵՌCՄԸ

Յ�րաքանչյ�ր կողմ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր
քարտ�ղարին հղ�մ է ողջ անհրաժեշտ տեղեկատվ�թյ�նը իր
կողմից ձեռնարկված օրենսդրական որոշ�մների և այլ
միջոցառ�մների մասին` որպեսզի համապատասխան�թյ�ն
լինի ս�յն Խարտիայի հետ:

ՀՈԴՎԱԾ 15. ՍՏCԳCՄԸ, ՎԱՎԵՐԱՑCՄԸ, CԺԻ ՄԵՋ
ՄՏՆԵԼԸ
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1. Ս�յն Խարտիան բաց է Եվրոպայի խորհրդի անդամ
պետ�թյ�նների կողմից ստորագրել� համար:
Խարտիան ենթակա է վավերացման, ընդ�նման կամ
հավան�թյան: Վավերագիրը ընդ�նել� կամ
հավան�թյան մասին փաստաթղթերը տրվ�մ են ի
պահ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտ�ղարին:

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱՆ   



ՀՈԴՎԱԾ 16. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՎԵՐԱՊԱՀCՄ

ՀՈԴՎԱԾ 17. ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ
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2.

3.

Ս�յն Խարտիան �ժի մեջ է մտն�մ Եվրոպայի
խորհրդի անդամ պետ�թյ�նների կողմից, նախորդ
կետին համաձայն, Խարտիային հետևել� մասին
համաձայն�թյ�ն տալ� հայտարար�թյ�նից հետո
եռամսյա ժամկետին հաջորդող առաջին օրվանից:
Եվրոպայի խորհրդի ցանկացած անդամ պետ�թյան
համար, որն համաձայն�թյ�ն է տվել միանալ�
Խարտիային հետագայ�մ, Խարտիան �ժի մեջ է
մտն�մ վավերագիրը ընդ�նել� կամ հավան�թյան
մասին փաստաթ�ղթը ի պահ հանձնել� ամսվանից
հետո եռամսյա ժամկետին հաջորդ ամսվա առաջին
օրվանից:

1.

2.

Խարտիան ստորագրել� կամ վավերագիրը
ընդ�նել�, հավան�թյան մասին փաստաթ�ղթը ի
պահ հանձնել� պահին յ�րաքանչյ�ր պետ�թյ�ն
կարող է նշել տարածքը կամ տարածքները, որոնց
նկատմամբ կիրառվել� է ս�յն Խարտիան:
Յ�րաքանչյ�ր պետ�թյ�ն կարող է հետագայ�մ,
ցանկացած պահին Եվրոպայի գլխավոր քարտ�ղա-
րին �ղղված հռչակագրով, տարածել ս�յն Խարտիայի
կիրառ�մը ցանկացած այլ տարածքի վրա` նշելով
հռչակագր�մ: Այդ տարածքի նկատմամբ Խարտիան
�ժի մեջ է մտն�մ գլխավոր քարտ�ղարի կողմից
ծան�ց�մը ստանալ� եռամսյա ժամկետին հաջորդող
ասմվա առաջին օրվանից:

1. Կողմերից ոչ մեկը չի կարող չեղյալ հայտարարել ս�յն
Խարտիան տվյալ կողմի համար �ժի մեջ մտնել�
պահից հինգ ամսյա ժամկետ�մ: 6 ամիս առաջ
Եվրոպայի խորհրդին հղվ�մ է նախնական

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱՆ   
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ՀՈԴՎԱԾ 18. ԾԱՆCՑԱԳՐԵՐԸ

Եվրոպայի խորհրդի քարտ�ղարը ծան�ց�մ է խորհրդի
անդամ պետ�թյ�ններին`

1.
2.

3.

4.

5.

ցանկացած ստորագր�թյան մասին,
ցանկացած վավերագիրը և կամ ընդ�նման և
հավան�թյան մասին փաստաթ�ղթը ի պահ
հանձնել� մասին,
ս�յն Խարտիան �ժի մեջ է մտնել� տարեթվի մասին`
15 հոդվածին համապատասխան
ցանկացած ծան�ցագրի մասին` ստացած 12 հոդվածի
2 և 3 կետերի դր�յթներին համապատասխան
ցանկացած այլ ակտի, ծան�ցագրի կամ
հաղորդագր�թյան մասին, որը առնչվ�մ է ս�յն
Խարտիային

2.

ընդ որ�մ 2 տեքստերն էլ �նեն միևն�յն �ժը, 1
օրինակով, որը ի պահ կտրվի Եվրոպայի խորհրդի
արխիվ�մ: Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քար-
տ�ղարը պատշաճ կերպով հաստատված պատճենն
առաք�մ է Եվրոպայի խորհրդի յ�րաքանչյ�ր անդամ
պետ�թյան: Ծան�ցագիր. նման չեղյալ հայտա-
րար�մը չի ազդ�մ Խարտիայի ազդեց�թյան վրա այլ
կողմերի համար` պայմանով, որ նրանց թիվը երբեք
չպետք է 4 ամսից պակաս լինի:
Համաձայն նախորդ կետի դր�յթներին` Կողմերից
յ�րաքանչյ�րը կարող է չեղյալ հայտարարել
Խարտիայի առաջի մասի նախկին�մ իր կողմից
ընդ�նած ցանկացած կետ: Այդ դեպք�մ, երբ կետերի
քանակը և չափանիշները, որոնց պետք է հետևի այդ
կողմը, այլևս չի համապատասան�մ 12 հոդվածի 1
կետի պահանջներին, պետք է իբրև չեղյալ
հայտարարված դիտվի ամբողջ խարտիան:
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6.

7.

Ի վավերաց�մն որի` ներքոստորոգյալներս, պատշաճ
կերպով լիազորված լինելով դրա համար,
ստորագրեցին ս�յն Խարտիան:
Կատարվել է 1985 թ. հոկտեմբերի 15-ին
Ստրասբ�րգ�մ ֆրանսերեն և անգլերեն լեզ�ներով, 
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ՆԱԽԱԲԱՆ

ԳCՅՔԱՀԱՐԿ

ՏԵՂԱԿԱՆ ՏCՐՔԵՐ և ՎՃԱՐՆԵՐ

ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌCՅՑ

ՇԻՆԱՐԱՐCԹՅCՆ

1

2

11

19

58

1.
2.
3.
4.
5.

Ինչ է գ�յքահարկը
Ինչպես է որոշվ�մ գ�յքահարկի չափը
Ինչպես և �մ է վճարվ�մ գ�յքահարկը
Ինչպե՞ս են սահմանվ�մ գ�յքահարկի արտոն�թյ�նները
Ինչպե՞ս խոտանել փոխադրամիջոցը

2
2
4
5

1.
2.

Ինչ է տեղական տ�րքը և ով է այն սահման�մ
Ինչ է տեղական վճարը

11
11

1.
2.
3.
4.

Ինչ է ինքնակամ կառ�յցը
Ինչպես օրինականացնել ինքնակամ կառ�յցը
Տարածագնահատման գոտիական�թյան
Ինչպես են օրինականացվ�մ քաղաքացիներին կամ իրավա-
բանական անձանց սեփական�թյան իրավ�նքով 
պատկանող հողամասեր�մ առկա ինքնակամ կառ�յցները

19
19
20

54

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Ինչպես կատարել օրինական շինարար�թյ�ն
Ինչ է իրենից ներկայացն�մ համայնքի ղեկավարի 
(մարզպետի) կողմից տրված առաջադրանքը
Ինչ անել առաջադրանքը ստանալ�ց հետո 
Ավարտված շինարարական օբյեկտի նկատմամբ ծագած
իրավ�նքը և այն գրանցելը
Ցանկ. Պետական գրանցման և տեղեկատվ�թյան
տրամադրման վճարների
Անշարժ գ�յքի և դրա նկատմամբ գրանցված իրավ�նքների և
սահմանափակ�մների վերաբերյալ տեղակատվ�թյան
տրամադր�մ
Անշարժ գ�յքի վերաբերյալ մասնագիտական եզրակաց�թյ�ն
և հատակագծի տրամադր�մ:
Իրավ�նքների ծագման փոփոխման փոխանցման և դադարման,
պետական գրանցման համար գանձվող վճարներ
Ինչպես քանդել 

58

59
60

62

64

72

77

77
82
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97

120

151

157

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.

Ինչ է սեփական�թյան իրավ�նքը
Ինչ է ռենտան.
Օտար�մ
Ում կարողեն անհատ�յց փոխանցվել հողամասի
նկատմամբ սեփական�թյան իրավ�նքը
Հողամասերի անհատ�յց տրամադրման կարգը
Հողամասերի օտար�մն �ղիղ վաճառքի ձևով
Ինչ է �ղղակի վաճառք
Աճ�րդ
Ինչպես է կազմակերպվ�մ աճ�րդը
Երբ է աճ�րդը համարվ�մ չկայացած
Ինչ փաստաթղթեր են ներկայացն�մ աճ�րդին 
մասնակցել� համար

120
121
121

122
123
124
124
125
125
126

127

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ի՞նչ  է  ժառանգ�թյ�նը
Ովքե՞ր  կարող  են լինել  ժառանգներ
Ի՞նչ  իրավ�նք �նի ժառանգատ�ի ամ�սինը
Ո՞վ է անարժան ժառանգ
Կտակ
Ինչպե՞ս կազմել կտակը
Ովքե՞ր չեն կարող վկաներ լինել
Ինչպե՞ս ընդ�նել ժառանգ�թյ�նը

151
151
153
153
153
154
155
156

1.
2.
3.

Ի՞նչ  է  որդեգր�մը.
Ովքե՞ր  կարող  են  որդեգրել
Ինչպե՞ս  որդեգրել 

157
157
158

1.
2.
3
4
5.

Ինչ է վարձակալ�թյ�նը
Հողի վարձակալ�թյ�ն
Ինչպես են կազմակերպվ�մ մրց�յթները
Ինչ է արվ�մ մրց�յթից հետո
Որ հողերը չեն կարող վարձակալ�թյան տրամադրվել 
մրց�յթով

97
97
98

100

101
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162

164

173

188

207

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ծննդի գրանցման համար
Ո՞րոնք են ծննդի պետական գրանցման հիմքերը
Ինչպե՞ս է գրանցվ�մ ամ�սն�թյ�նը
Ամ�սն�թյան դադար�մ
Ամ�սն�թյան դադար�մը ամ�սիններից մեկի
դիմ�մի հիման վրա
Որդեգրման պետական գրանց�մ
Հայր�թյան որոշ�մը
Անվան փոխ�մ
Ինչպե՞ս  ՔԿԱԳ – ի գրառ�մներ�մ կատարել �ղղ�մներ,
լրաց�մներ, փոփոխ�թյ�ններ
Ո՞րոնք են ՔԿԱԳ գրառ�մներ�մ �ղղ�մներ, լրաց�մներ
կամ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� հիմքերը
Քաղաքացիական կաց�թյան ակտերի գրանց�մ
իրականացնող մարմիններ�մ պետական տ�րքի գծով
արտոն�թյ�նները

188
190
191
193

194
195
197
198

201

202

204

1.

2.

Արածավեր�մներով, հեղեղ�մներով կամ այլ 
ձևով Ձեզ պատճառվել է վնաս
Խախտվել է Ձեր հողամասի սահմանը

162
163

1.
2.
3.
4.

Ի՞նչ գործող�թյ�ններ է իրականացն�մ նոտարը
Օրենքով սահմանված պետտ�րքի վճար�մներ
Նոտարի կողմից մատ�ցվող վճարովի այլ ծառայ�թյ�ններ
Նոտարական գործող�թյ�ններ իրականացնող մարմիններ�մ
պետական տ�րքի գծով արտոն�թյ�նները

173
174
179

184

1.
2.
3.
4.
5.

Ովքե՞ր չեն կարող ամ�սնանալ միմիյանց հետ
Ալիմենտ (Ապր�ստի միջոց)
Որքա՞ն կարող է լինել ալիմենտի չափը
Ծնողներ --- Զավակներ
Ամ�սնալ�ծ�թյ�նից հետո նախկին ամ�սն�ց ալիմենտ
ստանալ� իրավ�նք �նի`

207
208
208
209

210
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212

250

251

255

258

6. Ամ�սիններ և նախկին ամ�սիններ 211

1.
2.

3.
4.
5.

Աշխատանքային պայմանագրերի լ�ծ�մը
Գործատ�ն իրավ�նք �նի լ�ծել աշխատանքային
պայմանագիրը`
Կանայք
Ինչպիսի՞ աշխատանքային արտոն�թյ�ններ �նեն կանայք
Ինչպիսի՞ հանգստի արտոն�թյ�ևներ �նեն կանայք

213

214
216
216
217

1. Ի՞նչ պետք է նշվի դիմ�մի մեջ 250

1.

2.

Ինչպիսի՞ փաստաթղթեր են ներկայացվ�մ անձնագիր
ստանալ� համար
Ի՞նչ է անհրաժեշտ քաղաքացիներին հաշվառել� և
հաշվառ�մից հանել� համար

251

252

1.
2.
3.
4.

Ովքե՞ր �նեն ընտրել� և ընտրվել� իրավ�նք
Ի՞նչ է ընտրաց�ցակը
Ի՞նչ անել եթե ձեր ան�նը բացակայ�մ է ընտրաց�ցակից
ՏԻՄ- եր�մ ընտրել� և ընտրվել� իրավ�նք

255
255
256
257

1.
2.
3.
4.
5.

Ի՞նչ է տեղեկատվ�թյ�նը
Տեղեկատվ�թյան տրամադրման մերժ�մը
Ի՞նչ կարգով է ներկայացվ�մ և քննարկվ�մ հարց�մը   
Ի՞նչ ժամկետ�մ պետք է տրվի հարց�մի պատասխանը
Ո՞ր դեպքեր�մ  տեղեկատվ�թյան տրամադրման
համար գանձ�մ չի արվ�մ

258
258
259
259

260



281

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻ�ԹՅ�Ն ՁԵՌՔ ԲԵՐ�ՄԸ և ԴՐԱՆԻՑ
ՀՐԱԺԱՐՎԵԼԸ ԿԱՄ ԶՐԿՎԵԼԸ

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ
ԽԱՐՏԻԱՆ   

261

264

1.

2.
3.

Ովքե՞ր իրավ%նք %նեն դիմել% ՀՀ քաղաքացի%թյ%ն
ստանալ% համար
Որոն՞ք են քաղաքացի%թյ%նից զրկվել% հիմքերը
Երկքաղաքացի%թյ%ն

261
262
262
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