
 
 
 

 
Հավելված  

Երևանի քաղաքապետի 
                                                                                                             2020թ.  մայիսի 22-ի  

  N   1715 -Ա  որոշման 
 

Կ Ա Զ Մ 
ԵՐԵՎԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 
 

Հանձնաժողովի նախագահ 
 

  Հրաչյա Սարգսյան           Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ 
 

 

Հանձնաժողովի անդամներ 
 

Ա.Ստեփանյան            Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
իրավաբանական վարչության քաղաքապետարանի            
առանձնացված ստորաբաժանումներում և 
կազմակերպություններում իրավաբանական 
աշխատանքների համակարգման բաժնի պետ 

Ե. Պողոսյան Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի  
անշարժ գույքի կառավարման վարչության հողի ընթացիկ 
հաշվառման և հողօգտագործման բաժնի պետ 

Ս. Հայրապետյան         Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
տրանսպորտի վարչության հասարակական տրանսպորտի  
կարգավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

Գ. Ավետիսյան Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
բնապահպանության վարչության գլխավոր  մասնագետ- 
էկոլոգ 

Ա. Հովհաննիսյան «Ավան-Կանաչապատում» փակ բաժնետիրական 
ընկերության տնօրենի ժ/պ, հաշվապահ 

Ջ. Մեհրաբյան «Արաբկիր-Կամար» փակ բաժնետիրական ընկերության 
տնօրենի ժ/պ, հաշվապահ 

Ս. Մուսաելյան           «Նոր Նորք Կանաչապատում» փակ բաժնետիրական 
ընկերության տնօրենի ժ/պ, հաշվապահ 

Է.Կարմազյան «Նուբարաշեն» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի 
ժ/պ, հաշվապահ 

Լ. Սաղաթելյան          «Դավթաշենի Կանաչապատում» փակ բաժնետիրական 
ընկերության տնօրենի ժ/պ, հաշվապահ 

Վ. Մինասյան              «Կանաչ Բարձրունք» փակ բաժնետիրական ընկերության 
տնօրենի ժ/պ 

Մ. Մկրտչյան «Կանաչ Բարձրունք» փակ բաժնետիրական ընկերության 
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Ն. Կլեկչյան «Շենգավիթ-Կանաչապատում» փակ բաժնետիրական 
ընկերության տնօրենի ժ/պ, հաշվապահ 

Ս. Կարապետյան      «Քանաքեռ-Զեյթուն Բարեկարգում» փակ բաժնետիրական 
ընկերության տնօրենի ժ/պ, հաշվապահ 

Վ. Մովսիսյան              «Կենտրոն-Կանաչապատում» փակ բաժնետիրական 
ընկերության տնօրենի ժ/պ, հաշվապահ 

Ա. Չատիկյան «Վարդավառ զբոսայգի» փակ բաժնետիրական ընկերության 
տնօրենի ժ/պ, հաշվապահ 

Լ. Խաչատրյան «Աջափնյակ Կանաչապատում» փակ բաժնետիրական 
ընկերության տնօրենի ժ/պ, հաշվապահ 

Դ. Բալասանյան             Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ 
Ն. Հարությունյան          Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 

ֆինանսական բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Վ. Հովհաննիսյան          Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 

ֆինանսական բաժնի առաջին        կարգի մասնագետ 
Գ. Սաֆարյան                 Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 

ֆինանսական բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Վ. Հարությունյան          Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 

ֆինանսական բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Ա. Զաքարյան                  Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 

իրավաբանական բաժնի առաջատար մասնագետ 
Ա. Ներսեսյան                Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 

ֆինանսական բաժնի առաջատար մասնագետ 
Մ. Խաչիկյան                   Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 

իրավաբանական  բաժնի պետ 
Հ. Հարությունյան           Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի

ֆինանսական բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Ա. Երմազյան                  Նուբարաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 

ֆինանսական բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Գ. Աղալարյան                Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի առաջին  կարգի 
մասնագետ 

Գ. Կարապետյան           Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի առաջատար 
մասնագետ 

Վ. Գևորգյան                   Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 
կոմունալ տնտեսության և բազմաբնակարան շենքերի 
կառավարման մարմինների հետ աշխատանքների 
կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

Հ. Մհերյան                     Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 
իրավաբանական բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 

   
 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                                                                    Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ     
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