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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

«ԳՈՎԱԶԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Գովազդի մասին» 1996  թվականի հունիսի 4-ի ՀՕ-55 օրենքի 11-րդ 
հոդվածում ‹‹քաղաքապետը›› բառից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 
պարբերությամբ՝ 

‹‹Արգելվում է առանց համայնքի ղեկավարի թույլտվության և համայնքի 
ավագանու կողմից սահմանված գոտիներից դուրս համայնքի ընդհանուր 
օգտագործման տարածքներում, հենասյուների, էլեկտրասյուների, ծառաբների, 
քաղաքային կահավորանքների, ինչպես նաև ցանկացած այլ հանրային վայրերում 
արտաքին գովազդի, ինչպես նաև նախատեսված վահանակներից դուրս 
հայտարարությունների տեղադրումը:»։ 
 
Հոդված 2․ Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 
հաջորդող օրվանից 1 ամիս հետո: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

ԳՈՐԾՈՂ ՕՐԵՆՔԻ ԼՐԱՑՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

«ԳՈՎԱԶԴԻ ՄԱՍԻՆ» 
 
 

Հոդված 1. «Գովազդի մասին» 1996  թվականի հունիսի 4-ի ՀՕ-55 օրենքի 11-րդ 
հոդվածում «քաղաքապետը» բառից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր 
պարբերությամբ՝ 

«Արգելվում է  ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց կողմից 
ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման հետ կապված 
հայտարարությունների տեղադրումը Երեւան քաղաքի առանց համայնքի 
ղեկավարի թույլտվության և համայնքի ավագանու կողմից սահմանված 
գոտիներից դուրս համայնքի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում, 
հենասյուների, էլեկտրասյուների, ծառաբների, քաղաքային կահավորանքների, 
ինչպես նաեւ ցանկացած այլ հանրային վայրերում բացառությամբ 
բազմաբնակարան բնակելի շենքերում եւ Երեւան քաղաքի վարչական 
սահմաններում այդ նպատակով տեղադրված հայտարարությունների համար 
նախատեսված վահանակների արտաքին գովազդի, ինչպես նաև նախատեսված 
վահանակներից դուրս հայտարարությունների տեղադրումը::»: 

Հոդված 2. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 
հաջորդող օրվանից 1 ամիս հետո:



Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ 

«ԳՈՎԱԶԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ 
(Փաստաթղթային կոդ՝ Պ-367-14.11.2019-ՏՏԳԲ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

 Առաջարկության, 
փոփոխության(լրացման) 
հեղինակը   

Հոդվածը, կետը, որին
վերաբերում է 
առաջարկությունը 

Առաջարկությունը
փոփոխությունը(լրացում
ը) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ 
հեղինակի(հիմն
ական 
զեկուցողի 
եզրակացությու
նը) 

Առաջակութ
յունն 
ընդունելու 
կամ 
մերժելու 
վերաբերյալ 
Հանձնաժող
ովի 
որոշումը 

1 2 3 4 5 6 

 Հեղինակ, ՀՀ Ազգային Ժողովի 
պատգամավոր  

Արթուր Հովհաննիսյան 

 

Նախագծի 1-ին հոդված  Նախագծի 1-ին հոդվածը 
շարադրել «Արգելվում է 
առանց համայնքի 
ղեկավարի թույլտվության և 
համայնքի ավագանու 
կողմից սահմանված 
գոտիներից դուրս 
համայնքի ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքներում, 
հենասյուների, 

ընդունվել է  



էլեկտրասյուների, 
ծառաբների, քաղաքային 
կահավորանքների, ինչպես 
նաեւ ցանկացած այլ 
հանրային վայրերում 
արտաքին գովազդի, 
ինչպես նաև նախատեսված 
վահանակներից դուրս 
հայտարարությունների 
տեղադրումը:»: 
խմբագրությամբ 

 

 

 


