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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

 

_  ___________ 2018 թվականի N ____-Ն 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 

7-Ի N 510-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  
Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ, 17-րդ 

հոդվածի 2-րդ և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 17-րդ բաժնի 1-ին և 2-րդ կետերով և 

«Ճարտարապետական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով`  Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 7-ի 

«Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման 

և փորձաքննության (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող 

աշխատանքների) գործունեության լիցենզավորման կարգն ու լիցենզիայի ձևը 

հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի 

հուլիսի 2-ի N 778-Ն ու N 779-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»           

N 510-Ն որոշման.  

1) 1-ին կետի 1)-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

1) ա. քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի 

ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի և 

շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեության 

լիցենզավորման կարգը` համաձայն N1 հավելվածի. 

բ. քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի 

փորձաքննության (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող 

աշխատանքների) գործունեության լիցենզավորման կարգը` համաձայն N 2 

հավելվածի.. 

2) 1-ին կետի 2)-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  



2) քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի 

ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի և 

շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) և քաղաքաշինական 

փաստաթղթերի փորձաքննության (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն 

չպահանջող աշխատանքների) գործունեությունների լիցենզիաների ձևերը` 

համաձայն N3 հավելվածի.. 

3) 1-ին կետի 3)-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

3) քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի 

ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի և 

շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) և քաղաքաշինական 

փաստաթղթերի փորձաքննության (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն 

չպահանջող աշխատանքների) գործունեությունների լիցենզիաների ներդիրի ձևը` 

համաձայն N4 հավելվածի.. 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Հավելված N 1 
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

 _________-ի N_____-Ն որոշման 
 

ԿԱՐԳ 
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ 

ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ  ՄՇԱԿՄԱՆ  (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ 
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ 

 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  
1. Սույն կարգով կանոնակարգվում են Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական 
բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասին, ինչպես նաև 
շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեության 
լիցենզիա (այսուհետ` լիցենզիա)) ու լիցենզիային կից համապատասխան ներդիր 
ստանալու համար իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև անհատ 
ձեռնարկատերերին (այսուհետ` հայտատու) ներկայացվող պահանջներն ու 
պայմանները: 

2. Սույն կարգի 1-ին կետում նշված անձինք քաղաքաշինական փաստաթղթերի 
ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասին, 
ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) 
գործունեության լիցենզիա ստանալու նպատակով կարող են դիմել ինչպես սույն կարգի 
6-րդ կետում նշված բոլոր ոլորտների, այնպես էլ դրանցից մի քանիսի կամ 
յուրաքանչյուրի համար: Լիցենզիան տրամադրելիս՝ լիցենզիայի ներդիրում 
կատարվում է նշում հայցվող ոլորտի վերաբերյալ: 

3. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման 
(բացառությամբ կոնստրուկտորական մասին, ինչպես նաև շինարարության 
թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեության լիցենզավորման և 
լիցենզիային կից՝ սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված համապատասխան ոլորտի 
(ոլորտների) ներդիրի (ներդիրների) տրամադրման հարաբերությունները 
կանոնակարգվում են «Լիցենզավորման մասին» ու «Քաղաքաշինության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, սույն կարգով և այլ իրավական 
ակտերով: 

4. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման 
(բացառությամբ կոնստրուկտորական մասին, ինչպես նաև շինարարության 
թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեության լիցենզիա և 
լիցենզիային կից՝ համապատասխան ոլորտի ներդիրը (ներդիրները) տրամադրում է 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ` 
լիցենզավորող մարմին): 

5. Անձը սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված ցանկացած ոլորտում կարող է 
զբաղվել քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման 
(բացառությամբ կոնստրուկտորական մասին, ինչպես նաև շինարարության 
թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեությամբ, եթե նա ստացել է 
քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման 



(բացառությամբ կոնստրուկտորական մասին, ինչպես նաև շինարարության 
թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեության լիցենզիա և 
լիցենզիային կից՝ համապատասխան ոլորտի աշխատանքներ իրականացնող 
պատասխանատու անձի (անձանց) լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ)։ 

6. Լիցենզիայի ներդիրները տրամադրվում են ըստ հետևյալ ոլորտների՝ 
1) բնակելի, հասարակական և արտադրական. 
2) տրանսպորտային. 
3) հիդրոտեխնիկական. 
4) էներգետիկ. 
5) կապի: 
7. Մասնագետի մասնագիտական որակավորում ունենալու փաստը հաստատվում է 

սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված որևէ մասնագիտության գծով բարձրագույն 
կրթությամբ և բակալավրի աստիճան ունեցող մասնագետի՝ հինգ տարվա, իսկ 
դիպլոմավորված կամ մագիստրոսի աստիճան ունեցող մասնագետի՝ երեք տարվա 
համապատասխան ոլորտի մասնագիտական անընդմեջ աշխատանքային ստաժով: 

8. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման 
(բացառությամբ կոնստրուկտորական մասին, ինչպես նաև շինարարության 
թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) լիցենզիա ստացած անձինք կարող են 
գործունեություն իրականացնել սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված ոլորտներից 
որևէ մեկում կամ ոլորտներում, եթե լիցենզավորող մարմնի կողմից ստացել են 
համապատասխան ոլորտում (ոլորտներում) աշխատանքներ իրականացնող 
պատասխանատու անձանց լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ): 

9. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակմանը մասնակցած նախագծային 
կազմակերպությունները կամ անձինք չեն կարող կատարել իրենց կողմից մշակված 
նախագծերի փորձաքննություն կամ ներգրավվել դրանում: 

  
 

II. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ 
  
10. Հայտատուն լիցենզիա ստանալու համար լիցենզավորող մարմին է 

ներկայացնում հետևյալ անհրաժեշտ փաստաթղթերը` 
1) իրավաբանական անձ հանդիսացող հայտատուները` 
ա. լիցենզիա ստանալու մասին հայտ` համաձայն N 1 ձևի, նշելով իրավաբանական 

անձի անվանումն ու կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման 
համարը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը, 
հեռախոսահամարները, լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը, որը 
հայտատուն մտադիր է իրականացնել, 

բ. տվյալներ կազմակերպությունում ներգրավված՝ սույն կարգի 6-րդ կետով 
սահմանված որևէ ոլորտում կամ ոլորտներում գործունեություն իրականացնելու համար 
առնվազն մեկ մասնագետի (բացառությամբ էներգետիկ ոլորտի) մասին` համաձայն N 
3 ձևի (այդ թվում` նրա մասնագիտական ունակությունը հավաստող փաստաթղթերի 
պատճենները` դիպլոմ, վկայական, վերապատրաստման վկայական, արտոնագիր, 
կոչումը հավաստող փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի պատճենը), 
էներգետիկ ոլորտի դեպքում՝ տվյալներ առնվազն երկու տարբեր մասնագետի մասին, 

գ. մասնագետի (մասնագետների) կողմից նախկինում կատարված 
աշխատանքների ցանկը՝ համաձայն N 4 ձևի, 

դ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին 
համապատասխան պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը. 



2) անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող հայտատուները` 
ա. լիցենզիա ստանալու մասին հայտ` համաձայն N 2 ձևի, նշելով անունը, 

հայրանունը, ազգանունը, անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համարը, 
բնակության և գործունեության իրականացման վայրերը, լիցենզավորման ենթակա 
գործունեության տեսակը, որը հայտատուն մտադիր է իրականացնել, 

բ. անձնագրի պատճենը, 
գ. տվյալներ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նրա կողմից իրականացվող 

գործունեության մեջ ներգրավված՝ սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված որևէ 
ոլորտում կամ ոլորտներում գործունեություն իրականացնելու համար առնվազն մեկ 
մասնագետի մասին` համաձայն N 3 ձևի (այդ թվում` նրա մասնագիտական 
ունակությունները հավաստող փաստաթղթերի պատճենները` դիպլոմ, 
վերապատրաստման վկայական, արտոնագիր, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր, 
ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի պատճենը), 

դ. մասնագետի (մասնագետների) կողմից նախկինում կատարված 
աշխատանքների ցանկը՝ համաձայն N 4 ձևի, 

ե. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին 
համապատասխան պետական տուրքի վճարման անդորրագրի բնօրինակը: 

  
 

III. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 
  
11. Լիցենզավորող մարմինը լիցենզիա տալու, լիցենզիայի գործողությունը 

կասեցնելու կամ դադարեցնելու մասին եզրակացություններ տալու նպատակով 
ստեղծում է լիցենզավորող հանձնաժողով, որի կանոնադրությունը և անհատական 
կազմը հաստատում է լիցենզավորող մարմինը: 

12. Լիցենզավորող հանձնաժողովը լիցենզիա տալու մասին հայտը քննարկում է 
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 
կարգով: 

13. Լիցենզիա ստանալու մասին հայտը մերժվում է «Լիցենզավորման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված հիմքերի առկայության 
դեպքում և օրենքով սահմանված կարգով: 

14. Լիցենզավորող մարմնի կողմից լիցենզիա ստանալու մասին հայտը 
բավարարվելու դեպքում՝ լիցենզավորող մարմինը հայտատուին տրամադրում է 
քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման 
(բացառությամբ կոնստրուկտորական մասին, ինչպես նաև շինարարության 
թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեության լիցենզիա և լիցենզիայի 
ներդիր (ներդիրներ)` լիցենզիայի հայտին կից ներկայացված՝ սույն կարգի 6-րդ կետով 
սահմանված ոլորտում (ոլորտներում) աշխատանք (աշխատանքներ) իրականացնող 
պատասխանատու անձանց մասով: Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի 
գործունեություն իրականացնելու միայն լիցենզիային կից տրամադրված ներդիրում 
(ներդիրներում) նշված ոլորտում (ոլորտներում): 

15. Լիցենզիան վերաձևակերպվում է, և լիցենզիայի գործողությունը կասեցվում 
կամ դադարեցվում է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով նախատեսված հիմքերով և կարգով: 

  
 

IV. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ԿԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆԵՐԴԻՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՆՈՐ 
ՆԵՐԴԻՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 



  
16. Մասնագետների փոփոխության դեպքում՝ լիցենզավորված անձը՝ մինչև այդ 

փոփոխությունների կատարումը լիցենզավորող մարմին է ներկայացնում լիցենզիային 
կից տրամադրված ներդիրի փոփոխության մասին հայտ` համաձայն N 5 ձևի: Հայտին 
կից ներկայացվում են սույն կարգի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետի «բ» և «գ» կամ 2-րդ 
ենթակետի «գ» և «դ» պարբերություններով սահմանված փաստաթղթերը: 

17. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման 
(բացառությամբ կոնստրուկտորական մասին, ինչպես նաև շինարարության 
թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեության լիցենզիա ստացած 
անձինք լիցենզիային կից նախկինում ստացած ներդիրով (ներդիրներով), տվյալ 
բնագավառում գործունեությունից բացի, սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված այլ 
ոլորտում (ոլորտներում) գործունեություն իրականացնելու իրավունք ստանալու համար 
լիցենզավորող մարմին են ներկայացնում համապատասխան ոլորտի (ոլորտների) 
աշխատանքը (աշխատանքները) իրականացնող պատասխանատու անձանց 
լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ) ստանալու մասին հայտ` համաձայն N 6 ձևի: Հայտին 
կից ներկայացվում են սույն կարգի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետի «բ» և «գ» կամ 2-րդ 
ենթակետի «գ» և «դ» պարբերություններով սահմանված փաստաթղթերը: 

18. Լիցենզավորող մարմինը սույն կարգի 16-րդ կամ 17-րդ կետի համաձայն 
ստացած հայտը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում հայտատուին է տրամադրում սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված 
ոլորտում (ոլորտներում) աշխատանք իրականացնող պատասխանատու անձանց 
լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ), եթե ներկայացված հայտը և կից փաստաթղթերը 
համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված պայմաններին ու պահանջներին: 

19. Սույն կարգի 16-րդ և 17-րդ կետերով ներկայացված հայտերը մերժվում են, եթե 
հայտերին կից ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում 
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կարգով 
սահմանված պայմաններին ու պահանջներին: 

20. Սույն կարգով սահմանված լիցենզիայի ներդիրի տրամադրման կամ 
լիցենզիայի ներդիրի փոփոխության մասին հայտը մերժվում է լիցենզավորող մարմնի 
որոշմամբ: 

21. Լիցենզիային կից տրամադրվող ներդիրի ձևը հաստատում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ձև N 1 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 
 

___________________________________________________________________________ 
(հայտատուի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը,պետական գրանցման համարը) 

___________________________________________________________________________ 
(գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը) 

 
Հ Ա Յ Տ 

Խնդրում եմ տրամադրել քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական 

փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ 

կոնստրուկտորական մասին, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող 

աշխատանքների) գործունեության լիցենզիա՝ ստորև ներկայացվող ոլորտում 

(ոլորտներում) գործունեություն իրականացնելու համար՝ 

___________________________________________________________________________ 
(ոլորտը (ոլորտները), որի համար տրամադրվելու է (են) աշխատանքներ իրականացնող  
պատասխանատու անձանց լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ) 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Հայտին կցվում են՝ 
1) տվյալներ կազմակերպությունում ներգրավված մասնագետի (մասնագետների) և 
ոլորտի մասին (N 3 ձև). 
2) մասնագետի դիպլոմի, վերապատրաստման վկայականի, արտոնագրի, կոչումը 
հավաստող փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի 
պատճենը. 
3) մասնագետի (մասնագետների) կողմից նախկինում կատարված աշխատանքների 
ցանկը (N 4 ձև). 
4) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը։ 

 
 

     ԴԻՄՈՂ  __________________ 
               (պաշտոնը) 

___________________ _______________________ 
(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

 
____ _________ 20        թ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ձև N 2 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 
 

______________________________________________________________________________________ 
(անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, հայրանունը, ազգանունը, անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համարը) 

 
______________________________________________________________________________________ 

(բնակության և գործունեության իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարները) 
 

 
Հ Ա Յ Տ 

Խնդրում եմ տրամադրել քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական 

փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ 

կոնստրուկտորական մասին, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող 

աշխատանքների) գործունեության լիցենզիա՝ ստորև ներկայացվող ոլորտում 

(ոլորտներում) գործունեություն իրականացնելու համար՝ 

______________________________________________________________________________________ 
(ոլորտը (ոլորտները), որի համար տրամադրվելու է (են) աշխատանքներ իրականացնող  
պատասխանատու անձանց լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ) 
 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

Հայտին կցվում են` 
1) անձնագրի պատճենը.  
2) տվյալներ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նրա կողմից իրականացվող գոր-

ծունեության մեջ ներգրավված մասնագետի (մասնագետների) և ոլորտի մասին (N 3 
ձև). 

3) մասնագետի դիպլոմի, վերապատրաստման վկայականի, արտոնագրի, 
կոչումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի 
պատճենը. 

4) մասնագետի (մասնագետների) կողմից նախկինում կատարված 
աշխատանքների ցանկը (N 4 ձև). 

5) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը։ 

________________ 
(ստորագրությունը) 

_______________ 
(անունը, ազգանունը) 

  
 
____ _________ 20    թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ձև N 3 
 

Տ Վ Յ Ա Լ Ն Ե Ր 
      _____________________________________________________________________________________ 

  (կազմակերպության անվանումը) 
 

          
_________________________________________________________________________________________ 

(անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, հայրանունը, ազգանունը) 
 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏԻ (ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) ՄԱՍԻՆ 
 

NN 
ը/կ 

Աշխատողի պաշտոնը, անունը, 
ազգանունը, հայրանունը  Կրթությունը Մասնագի- 

տությունը  
Ոլորտը

(ոլորտները)  
1 2 3 4 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________________ 

(կազմակերպության տնօրենի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)  
 

_____ _______________ 20     թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ձև N 4 
___________________________________________________________________________ 

(կազմակերպության անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը) 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
(լիցենզավորվող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը) 

  
 

Ց Ա Ն Կ 

ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  
 

NN 
ը/կ Աշխատանքի (ծառայության) անվանումը  Կատարման 

ժամկետը 

Վավերացումը 
(պայմանագրի, ակտի 

համարները) 
1 2 3 4
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
_________________________________________________________________________________ 

(կազմակերպության տնօրենի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)  

 
          _____ _____________ 20     թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ձև N 5 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 
 

_________________________________________________________________________________ 
(անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(բնակության և գործունեության իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարները) 

 

Հ Ա Յ Տ 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ԿԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՆԵՐԴԻՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  

  Խնդրում եմ փոփոխել քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական 

փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ 

կոնստրուկտորական մասին, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող 

աշխատանքների) գործունեության իրականացման լիցենզիային կից տրամադրված N 

____________  ներդիրը։  

Հայտին կցվում են` 
1) տվյալներ կազմակերպությունում (անհատ ձեռնարկատիրոջ մոտ) ներգրավված և 

ներգրավվող մասնագետի (մասնագետների) մասին  (N 3 ձև). 

2) անձի կողմից իրականացվող գործունեության մեջ ներգրավված մասնագետի 

(մասնագետների) դիպլոմի, վերապատրաստման վկայականի, արտոնագրի, կոչումը 

հավաստող փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի 

պատճենը. 

3) մասնագետի (մասնագետների) կողմից նախկինում կատարված աշխատանքների 

ցանկը (N 4 ձև): 

 

____________________________ 
(ստորագրությունը) 

______________________________ 
(անունը, ազգանունը) 

 
 ____ ______________ 20        թ.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Ձև N 6 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
(անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, հայրանունը, ազգանունը, կազմակերպության անվանումը) 

 
__________________________________________________________________________________ 

(բնակության և գործունեության իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարները) 

 

Հ Ա Յ Տ 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ԿԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՈՐ ՆԵՐԴԻՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

Խնդրում եմ տրամադրել քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական 

փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ 

կոնստրուկտորական մասին, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող 

աշխատանքների) գործունեության լիցենզիա նոր ներդիր՝ ստորև ներկայացվող 

ոլորտում (ոլորտներում) գործունեություն իրականացնելու համար՝ 

___________________________________________________________________________ 
(ոլորտը (ոլորտները), որի (որոնց) համար տրամադրվելու է (են) աշխատանքներ իրականացնող  
պատասխանատու անձանց լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ) 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Հայտին կցվում են` 
1) տվյալներ անձի կողմից իրականացվող գործունեության մեջ ներգրավված 

մասնագետի (մասնագետների) և ոլորտի (ոլորտների) մասին (N 3 ձև).  
2) անձի կողմից իրականացվող գործունեության մեջ ներգրավված մասնագետի 

(մասնագետների) դիպլոմի, վերապատրաստման վկայականի, արտոնագրի, կոչումը 
հավաստող փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի 
պատճենը. 

3) մասնագետի (մասնագետների) կողմից նախկինում իրականացված 
աշխատանքների ցանկը (N 4 ձև): 

4) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը: 
 

______________________________ 
(ստորագրությունը) 

_____________________________ 
(անունը, ազգանունը) 

  
____ _________________ 20       թ.  

 

 

 

 

 



Հավելված N 2 
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

 _________-ի N_____-Ն որոշման 
 

ԿԱՐԳ 
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ 
 

 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  
1. Սույն կարգով կանոնակարգվում են Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի 
փորձաքննության (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող 
աշխատանքների) գործունեության լիցենզիա (այսուհետ` լիցենզիա) ու լիցենզիային կից 
համապատասխան ներդիր ստանալու համար իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև 
անհատ ձեռնարկատերերին (այսուհետ` հայտատու) ներկայացվող պահանջներն ու 
պայմանները: 

2. Սույն կարգի 1-ին կետում նշված անձինք քաղաքաշինական փաստաթղթերի 
փորձաքննության (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող 
աշխատանքների) գործունեության լիցենզիա ստանալու նպատակով կարող են դիմել 
ինչպես սույն կարգի 6-րդ կետում նշված բոլոր ոլորտների, այնպես էլ դրանցից մի 
քանիսի կամ յուրաքանչյուրի համար: Լիցենզիան տրամադրելիս՝ լիցենզիայի 
ներդիրում կատարվում է նշում հայցվող ոլորտի վերաբերյալ: 

3. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության (բացառությամբ 
շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեության 
լիցենզավորման և լիցենզիային կից՝ սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված 
համապատասխան ոլորտի (ոլորտների) ներդիրի (ներդիրների) տրամադրման 
հարաբերությունները կանոնակարգվում են «Լիցենզավորման մասին» ու 
«Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, սույն 
կարգով և այլ իրավական ակտերով: 

4. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության (բացառությամբ 
շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեության 
լիցենզիան և լիցենզիային կից՝ համապատասխան ոլորտի ներդիրը (ներդիրները) 
տրամադրում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն 
(այսուհետ` լիցենզավորող մարմին): 

5. Անձը սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված ցանկացած ոլորտում կարող է 
զբաղվել քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության (բացառությամբ 
շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեությամբ, եթե 
նա ստացել է քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության (բացառությամբ 
շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեության 
լիցենզիա և լիցենզիային կից՝ համապատասխան ոլորտի աշխատանքներ 
իրականացնող պատասխանատու անձի (անձանց) լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ)։ 

6. Լիցենզիայի ներդիրները տրամադրվում են ըստ հետևյալ ոլորտների՝ 
1) բնակելի, հասարակական և արտադրական. 
2) տրանսպորտային. 



3) հիդրոտեխնիկական. 
4) էներգետիկ. 
5) կապի: 
7. Մասնագետի մասնագիտական որակավորում ունենալու փաստը հաստատվում է 

սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված որևէ մասնագիտության գծով բարձրագույն 
կրթությամբ և բակալավրի աստիճան ունեցող մասնագետի՝ հինգ տարվա, իսկ 
դիպլոմավորված կամ մագիստրոսի աստիճան ունեցող մասնագետի՝ երեք տարվա 
համապատասխան ոլորտի մասնագիտական անընդմեջ աշխատանքային ստաժով: 

8. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության (բացառությամբ 
շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) լիցենզիա ստացած 
անձինք կարող են գործունեություն իրականացնել սույն կարգի 6-րդ կետով 
սահմանված ոլորտներից որևէ մեկում կամ ոլորտներում, եթե լիցենզավորող մարմնի 
կողմից ստացել են համապատասխան ոլորտում (ոլորտներում) աշխատանքներ 
իրականացնող պատասխանատու անձանց լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ): 

9. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակմանը մասնակցած նախագծային 
կազմակերպությունները կամ անձինք չեն կարող կատարել իրենց կողմից մշակված 
նախագծերի փորձաքննություն կամ ներգրավվել դրանում: 

  
 

II. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ 
  
10. Հայտատուն լիցենզիա ստանալու համար լիցենզավորող մարմին է 

ներկայացնում հետևյալ անհրաժեշտ փաստաթղթերը` 
1) իրավաբանական անձ հանդիսացող հայտատուները` 
ա. լիցենզիա ստանալու մասին հայտ` համաձայն N 1 ձևի, նշելով իրավաբանական 

անձի անվանումն ու կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման 
համարը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը, 
հեռախոսահամարները, լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը, որը 
հայտատուն մտադիր է իրականացնել, 

բ. տվյալներ կազմակերպությունում ներգրավված՝ սույն կարգի 6-րդ կետով 
սահմանված որևէ ոլորտում կամ ոլորտներում գործունեություն իրականացնելու համար 
առնվազն մեկ մասնագետի (բացառությամբ էներգետիկ ոլորտի) մասին` համաձայն N 
3 ձևի (այդ թվում` նրա մասնագիտական ունակությունը հավաստող փաստաթղթերի 
պատճենները` դիպլոմ, վկայական, վերապատրաստման վկայական, արտոնագիր, 
կոչումը հավաստող փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի պատճենը), 
էներգետիկ ոլորտի դեպքում՝ տվյալներ առնվազն երկու տարբեր մասնագետի մասին, 

գ. մասնագետի (մասնագետների) կողմից նախկինում կատարված 
աշխատանքների ցանկը՝ համաձայն N 4 ձևի, 

դ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին 
համապատասխան պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը. 

2) անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող հայտատուները` 
ա. լիցենզիա ստանալու մասին հայտ` համաձայն N 2 ձևի, նշելով անունը, 

հայրանունը, ազգանունը, անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համարը, 
բնակության և գործունեության իրականացման վայրերը, լիցենզավորման ենթակա 
գործունեության տեսակը, որը հայտատուն մտադիր է իրականացնել, 

բ. անձնագրի պատճենը, 
գ. տվյալներ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նրա կողմից իրականացվող 

գործունեության մեջ ներգրավված՝ սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված որևէ 



ոլորտում կամ ոլորտներում գործունեություն իրականացնելու համար առնվազն մեկ 
մասնագետի մասին` համաձայն N 3 ձևի (այդ թվում` նրա մասնագիտական 
ունակությունները հավաստող փաստաթղթերի պատճենները` դիպլոմ, 
վերապատրաստման վկայական, արտոնագիր, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր, 
ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի պատճենը), 

դ. մասնագետի (մասնագետների) կողմից նախկինում կատարված 
աշխատանքների ցանկը՝ համաձայն N 4 ձևի, 

ե. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին 
համապատասխան պետական տուրքի վճարման անդորրագրի բնօրինակը: 

  
 

III. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 
  
11. Լիցենզավորող մարմինը լիցենզիա տալու, լիցենզիայի գործողությունը 

կասեցնելու կամ դադարեցնելու մասին եզրակացություններ տալու նպատակով 
ստեղծում է լիցենզավորող հանձնաժողով, որի կանոնադրությունը և անհատական 
կազմը հաստատում է լիցենզավորող մարմինը: 

12. Լիցենզավորող հանձնաժողովը լիցենզիա տալու մասին հայտը քննարկում է 
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 
կարգով: 

13. Լիցենզիա ստանալու մասին հայտը մերժվում է «Լիցենզավորման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված հիմքերի առկայության 
դեպքում և օրենքով սահմանված կարգով: 

14. Լիցենզավորող մարմնի կողմից լիցենզիա ստանալու մասին հայտը 
բավարարվելու դեպքում՝ լիցենզավորող մարմինը հայտատուին տրամադրում է 
քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության (բացառությամբ շինարարության 
թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեության լիցենզիա և լիցենզիայի 
ներդիր (ներդիրներ)` լիցենզիայի հայտին կից ներկայացված՝ սույն կարգի 6-րդ կետով 
սահմանված ոլորտում (ոլորտներում) աշխատանք (աշխատանքներ) իրականացնող 
պատասխանատու անձանց մասով: Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի 
գործունեություն իրականացնելու միայն լիցենզիային կից տրամադրված ներդիրում 
(ներդիրներում) նշված ոլորտում (ոլորտներում): 

15. Լիցենզիան վերաձևակերպվում է, և լիցենզիայի գործողությունը կասեցվում 
կամ դադարեցվում է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով նախատեսված հիմքերով և կարգով: 

  
 

IV. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ԿԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆԵՐԴԻՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՆՈՐ 
ՆԵՐԴԻՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

  
16. Մասնագետների փոփոխության դեպքում՝ լիցենզավորված անձը՝ մինչև այդ 

փոփոխությունների կատարումը լիցենզավորող մարմին է ներկայացնում լիցենզիային 
կից տրամադրված ներդիրի փոփոխության մասին հայտ` համաձայն N 5 ձևի: Հայտին 
կից ներկայացվում են սույն կարգի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետի «բ» և «գ» կամ 2-րդ 
ենթակետի «գ» և «դ» պարբերություններով սահմանված փաստաթղթերը: 

17. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության (բացառությամբ 
շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեության 
լիցենզիա ստացած անձինք լիցենզիային կից նախկինում ստացած ներդիրով 



(ներդիրներով), տվյալ բնագավառում գործունեությունից բացի, սույն կարգի 6-րդ 
կետով սահմանված այլ ոլորտում (ոլորտներում) գործունեություն իրականացնելու 
իրավունք ստանալու համար լիցենզավորող մարմին են ներկայացնում 
համապատասխան ոլորտի (ոլորտների) աշխատանքը (աշխատանքները) 
իրականացնող պատասխանատու անձանց լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ) ստանալու 
մասին հայտ` համաձայն N 6 ձևի: Հայտին կից ներկայացվում են սույն կարգի 10-րդ 
կետի 1-ին ենթակետի «բ» և «գ» կամ 2-րդ ենթակետի «գ» և «դ» պարբերություններով 
սահմանված փաստաթղթերը: 

18. Լիցենզավորող մարմինը սույն կարգի 16-րդ կամ 17-րդ կետի համաձայն 
ստացած հայտը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում հայտատուին է տրամադրում սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված 
ոլորտում (ոլորտներում) աշխատանք իրականացնող պատասխանատու անձանց 
լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ), եթե ներկայացված հայտը և կից փաստաթղթերը 
համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված պայմաններին ու պահանջներին: 

19. Սույն կարգի 16-րդ և 17-րդ կետերով ներկայացված հայտերը մերժվում են, եթե 
հայտերին կից ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում 
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կարգով 
սահմանված պայմաններին ու պահանջներին: 

20. Սույն կարգով սահմանված լիցենզիայի ներդիրի տրամադրման կամ 
լիցենզիայի ներդիրի փոփոխության մասին հայտը մերժվում է լիցենզավորող մարմնի 
որոշմամբ: 

21. Լիցենզիային կից տրամադրվող ներդիրի ձևը հաստատում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ձև N 1 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 
 

___________________________________________________________________________ 
(հայտատուի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը,պետական գրանցման համարը) 

___________________________________________________________________________ 
(գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը) 

 
Հ Ա Յ Տ 

Խնդրում եմ տրամադրել քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական 

փաստաթղթերի փորձաքննության (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն 

չպահանջող աշխատանքների) գործունեության լիցենզիա՝ ստորև ներկայացվող ոլորտում 

(ոլորտներում) գործունեություն իրականացնելու համար՝ 

___________________________________________________________________________ 
(ոլորտը (ոլորտները), որի համար տրամադրվելու է (են) աշխատանքներ իրականացնող  
պատասխանատու անձանց լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ) 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Հայտին կցվում են՝ 

1) տվյալներ կազմակերպությունում ներգրավված մասնագետի (մասնագետների) և 
ոլորտի մասին (N 3 ձև). 
2) մասնագետի դիպլոմի, վերապատրաստման վկայականի, արտոնագրի, կոչումը 
հավաստող փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի 
պատճենը. 
3) մասնագետի (մասնագետների) կողմից նախկինում կատարված աշխատանքների 
ցանկը (N 4 ձև). 
4) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը։ 

 
 

     ԴԻՄՈՂ  __________________ 
               (պաշտոնը) 

___________________ _______________________ 
(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

 
____ _________ 20        թ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ձև N 2 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 
 

______________________________________________________________________________________ 
(անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, հայրանունը, ազգանունը, անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համարը) 

 
______________________________________________________________________________________ 

(բնակության և գործունեության իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարները) 
 

Հ Ա Յ Տ 
Խնդրում եմ տրամադրել քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական 

փաստաթղթերի փորձաքննության (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն 

չպահանջող աշխատանքների) գործունեության լիցենզիա՝ ստորև ներկայացվող ոլորտում 

(ոլորտներում) գործունեություն իրականացնելու համար՝ 

______________________________________________________________________________________ 
(ոլորտը (ոլորտները), որի համար տրամադրվելու է (են) աշխատանքներ իրականացնող  
պատասխանատու անձանց լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ) 
 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

Հայտին կցվում են` 
1) անձնագրի պատճենը.  
2) տվյալներ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նրա կողմից իրականացվող գոր-

ծունեության մեջ ներգրավված մասնագետի (մասնագետների) և ոլորտի մասին (N 3 
ձև). 

3) մասնագետի դիպլոմի, վերապատրաստման վկայականի, արտոնագրի, 
կոչումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի 
պատճենը. 

4) մասնագետի (մասնագետների) կողմից նախկինում կատարված 
աշխատանքների ցանկը (N 4 ձև). 

5) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը։ 

________________ 
(ստորագրությունը) 

_______________ 
(անունը, ազգանունը) 

  
 
____ _________ 20    թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ձև N 3 
 

Տ Վ Յ Ա Լ Ն Ե Ր 
      _____________________________________________________________________________________ 

  (կազմակերպության անվանումը) 
 

          
_________________________________________________________________________________________ 

(անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, հայրանունը, ազգանունը) 
 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏԻ (ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) ՄԱՍԻՆ 
 

NN 
ը/կ 

Աշխատողի պաշտոնը, անունը, 
ազգանունը, հայրանունը  Կրթությունը Մասնագի- 

տությունը  
Ոլորտը

(ոլորտները)  
1 2 3 4 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________________ 

(կազմակերպության տնօրենի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)  
 

_____ _______________ 20     թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ձև N 4 
___________________________________________________________________________ 

(կազմակերպության անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը) 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
(լիցենզավորվող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը) 

  
 

Ց Ա Ն Կ 

ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  
 

NN 
ը/կ Աշխատանքի (ծառայության) անվանումը  Կատարման 

ժամկետը 

Վավերացումը 
(պայմանագրի, ակտի 

համարները) 
1 2 3 4
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
_________________________________________________________________________________ 

(կազմակերպության տնօրենի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)  

 
          _____ _____________ 20     թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ձև N 5 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 
 

_________________________________________________________________________________ 
(անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(բնակության և գործունեության իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարները) 

 

Հ Ա Յ Տ 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ԿԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՆԵՐԴԻՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  

  Խնդրում եմ փոփոխել քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական 

փաստաթղթերի փորձաքննության (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն 

չպահանջող աշխատանքների) գործունեության իրականացման լիցենզիային կից 

տրամադրված N ____________  ներդիրը։  

Հայտին կցվում են` 
1) տվյալներ կազմակերպությունում (անհատ ձեռնարկատիրոջ մոտ) ներգրավված և 

ներգրավվող մասնագետի (մասնագետների) մասին  (N 3 ձև). 

2) անձի կողմից իրականացվող գործունեության մեջ ներգրավված մասնագետի 

(մասնագետների) դիպլոմի, վերապատրաստման վկայականի, արտոնագրի, կոչումը 

հավաստող փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի 

պատճենը. 

3) մասնագետի (մասնագետների) կողմից նախկինում կատարված աշխատանքների 

ցանկը (N 4 ձև): 

 

____________________________ 
(ստորագրությունը) 

______________________________ 
(անունը, ազգանունը) 

 
 ____ ______________ 20        թ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ձև N 6 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
(անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, հայրանունը, ազգանունը, կազմակերպության անվանումը) 

 
__________________________________________________________________________________ 

(բնակության և գործունեության իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարները) 

 

Հ Ա Յ Տ 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ԿԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՈՐ ՆԵՐԴԻՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

Խնդրում եմ տրամադրել քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական 

փաստաթղթերի փորձաքննության (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն 

չպահանջող աշխատանքների) գործունեության լիցենզիա նոր ներդիր՝ ստորև 

ներկայացվող ոլորտում (ոլորտներում) գործունեություն իրականացնելու համար՝ 

___________________________________________________________________________ 
(ոլորտը (ոլորտները), որի (որոնց) համար տրամադրվելու է (են) աշխատանքներ իրականացնող  
պատասխանատու անձանց լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ) 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

Հայտին կցվում են` 
1) տվյալներ անձի կողմից իրականացվող գործունեության մեջ ներգրավված 

մասնագետի (մասնագետների) և ոլորտի (ոլորտների) մասին (N 3 ձև).  
2) անձի կողմից իրականացվող գործունեության մեջ ներգրավված մասնագետի 

(մասնագետների) դիպլոմի, վերապատրաստման վկայականի, արտոնագրի, կոչումը 
հավաստող փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի 
պատճենը. 

3) մասնագետի (մասնագետների) կողմից նախկինում իրականացված 
աշխատանքների ցանկը (N 4 ձև): 

4) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը: 
 

______________________________ 
(ստորագրությունը) 

_____________________________ 
(անունը, ազգանունը) 

  
____ _________________ 20       թ.  

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 3 
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 

ապրիլի 7-ի  N 510 -Ն որոշման 

Ձև 

 

 

 

 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ÎàØÆîº 

È Æ ò º Ü ¼ Æ ²  

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ  ՄՇԱԿՄԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ 
ՄԱՍԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

      

(լիցենզիայի համարը) 

              Տրված  է 

(լիցենզիան տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը, իրավաբանական անձի անվանումը, 

 

գտնվելու վայրը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար` անունը, ազգանունը և բնակության վայրը) 

 

¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü Ä²ØÎºîÀ`                         ²ÜÄ²ØÎºî 

ÐÐ ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü  ÎàØÆîºÆ Ü²Ê²¶²Ð`                                   

                                                                                                                                        (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ)                                              (³ÝáõÝ  ³½·³ÝáõÝ) 

                                                                                                                              Î. î 



Հավելված N 3 
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 

ապրիլի 7-ի  N 510 -Ն որոշման 

Ձև 

 

 

 

 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ÎàØÆîº 

È Æ ò º Ü ¼ Æ ²  

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ                                                                
(ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

      

(լիցենզիայի համարը) 

              Տրված  է 

(լիցենզիան տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը, իրավաբանական անձի անվանումը, 

 

գտնվելու վայրը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար` անունը, ազգանունը և բնակության վայրը) 

 

¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü Ä²ØÎºîÀ`                         ²ÜÄ²ØÎºî 

ÐÐ ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü  ÎàØÆîºÆ Ü²Ê²¶²Ð`                                   

                                                                                                                                        (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ)                                              (³ÝáõÝ  ³½·³ÝáõÝ) 

                                                                                                                              Î. î 



Հավելված N 4 
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 

ապրիլի 7-ի  N 510 -Ն որոշման 

Ձև 

 

 

 

 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ÎàØÆîº 

È Æ ò º Ü ¼ Æ ² Ú Æ     Ü º ð ¸ Æ ð 

(ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ¨ Ý»ñ¹ÇñÇ Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ) 

      

(Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ù³ëÝ³·»ïÇ ³ÝÓÝ³·ñ³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ) 

     

(Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ù³ëÝ³·»ïÇ ³ÝÓÝ³·ñ³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ) 

 

(·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïÁ) 

 

(ï³Éáõ  ³Ùë³ÃÇíÁ) 

¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü Ä²ØÎºîÀ`                         ²ÜÄ²ØÎºî 

ÐÐ ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü  ÎàØÆîºÆ Ü²Ê²¶²Ð`                                   

                                                                                                                                        (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ)                                              (³ÝáõÝ  ³½·³ÝáõÝ) 

                                                                                                                              Î. î 

Ü»ñ¹ÇñÁ í³í»ñ³Ï³Ý ¿ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 



 

 

 
ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ            

7-Ի N 510-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ�ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ 

 

 
1. Անհրաժեշտությունը 

 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 7-ի           

N 510-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի մշակման համար հիմք է 
հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի փետրվարի 
16-ի N 144-Ա որոշումը: Քանի որ 2017 թվականի դեկտեմբերի 6-ի Լիցենզավորման 
մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
ՀՕ-236-Ն ՀՀ օրենքն ուժի մեջ է մտնելու պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս 
հետո, իսկ Լիցենզվորման մասին ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 17-րդ բաժնի 
1-ին կետին համապատասխան տրված լիցենզիաները շարունակելու են մնալ ուժի մեջ 
մինչև Ճարտարապետական գործունեության մասին ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով 
Հայաստանի Հանրապետության ճարտարապետների պալատ ինքնակարգավորվող ոչ 
առևտրային կազմակերպության պետական գրանցման օրվան հաջորդող վեցերորդ 
ամիսը լրանալը, ուստի նպատակահարմար է շրջանառել  սույն որոշման նախագիծը՝ 
մինչ Լիցենզավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին ՀՕ-236-Ն ՀՀ օրենքի ուժի մեջ մտնելը:  

 
 

2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները 
 
2017 թվականի դեկտեմբերի 6-ի Լիցենզավորման մասին Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՕ-236-Ն ՀՀ օրենքի 
համաձայն քաղաքաշինության բնագավառի Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում 
և փորձաքննություն (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող 
աշխատանքների) գործունեության տեսակը բաժանվել է Քաղաքաշինական 
փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակում (բացառությամբ 
կոնստրուկտորական մասի, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող 
աշխատանքների) և Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն 
(բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) մասերի: 
Որոշման նախագծի նախաբանում նշված Լիցենզվորման մասին ՀՀ օրենքի 43-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի 17-րդ բաժնի 1-ին և 2-րդ կետերը համապատասխանում են դեռ ուժի 
մեջ չմտած Լիցենզավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին ՀՕ-236-Ն ՀՀ օրենքում հաստատված գործունեության 



տեսակներին, որն էլ հիմք է հանդիսացել համապատասխան փոփոխություններ 
կատարաելու ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 7-ի N 510-Ն որոշումում: 

 
3. Կարգավորման նպատակը և բնույթը 

 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 7-ի           

N 510-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի նպատակը իրավական ակտերի 
համապատասխանեցումն է:  
 

4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և 
անձինք 
 

 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն: 
 

5. Ակնկալվող արդյունք 
 
 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 7-ի  
N 510-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով առաջարկվող 
փոփոխությունները կապահովեն քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների և 
ներդիրների տրամադրման գործընթացի բնականոն կազմակերպումը:  
 

 
 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 
7-Ի N 510-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ�ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ 
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍԻՆ  
 

 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 7-ի          

N 510-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը պետական բյուջեում 

լրացուցիչ ծախսեր չի առաջացնում: 

 
 
 
 
 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 
7-Ի N 510-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ�ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ 
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ 
ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
 

             1.   Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների      

անհրաժեշտությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 7-ի           

N 510-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ 

իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն 

չկա:  

 


