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ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 
50-րդ հոդվածով․ 

1. Երևանի քաղաքապետարանի և «Լևանտինա Ինխենիերիա Ի Կոնստրուկսիոն ՍԼ» 
(Levantina Ingenieria Y Construccion SL) ընկերության միջև 2019 թվականի հուլիսի 16-ին 
ստորագրված թիվ «L3293-ICB/CW-T3 Retender․ Երևանի արևմտյան շրջանցող 
ճանապարհի ճանապարհային հանգույցների կառուցում, Արգավանդ-Շիրակ 
ճանապարհահատված» պայմանագրով կատարված և ավարտված աշխատանքների 
շահագործման նպատակով` ստեղծել հանձնաժողով, հետևյալ կազմով. 

 

Հանձնաժողովի նախագահ 

Հր. Սարգսյան  Երևանի քաղաքապետ 

Հանձնաժողովի անդամներ 

Ա. Հովսեփյան 

 

Վ․ Մարգարյան 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշի-
նության և հողի վերահսկողության վարչության տարածքային 
առաջին բաժնի պետ  

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության և  ԲՇԿՄՀԱԿ բաժնի 
գլխավոր մասնագետ (համաձայնությամբ) 

Ա․ Հակոբյան 
ՀՀ Արարատի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության 
տրանսպորի և ճանապարհային բաժնի պետ 
(համաձայնությամբ) 

Լ․ Գրիգորյան ՀՀ Մասիս համայնքի քաղաքաշինության և հողաշինության 
բաժնի պետ (համաձայնությամբ) 

Տ․ Մնացականյան «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ  Երևանի ԳԳ մասնաճյուղի ԳԲՑ 
ընթացիկ նորոգման, ընդլայնման և ՆՏԳՀ շին հավաքակցման 
աշխատանքների բաժնի պետ (համաձայնությամբ) 



Ս․ Ազարյան «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Գազաբաշխման համակարգի 
տեխնիկական հետազոտման և ախտորոշման բաժնի 
առաջատար ճարտարագետ   (համաձայնությամբ) 

Ա. Պողոսյան «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ «Շենգավիթ» 
շահագործման շրջանի պետ (համաձայնությամբ) 

Մ․ Գալիկյան «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ շահագործման 
ծառայության «Հարավային» տեղամասի առաջատար 
ճարտարագետ (ԲԼՕԳ խմբի ղեկավար) (համաձայնությամբ) 

Կ. Կոստանյան ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն»  
ծառայության ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման 
հսկողության բաժնի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ 
(համաձայնությամբ) 

Կ․ Խլղաթյան «ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի 
ստորաբաժանման պետ (համաձայնությամբ) 

Վ․ Վարդանյան ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային 
անվտանգության տեսչական մարմնի Երևանի տարածքային 
բաժնի քաղաքաշինական գործունեության, գեոդեզիայի և 
հողօգտագործման վերահսկողության ավագ մասնագետ 

Ա. Օհանյան «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերության «Շահումյան» տեղամասի պետ 
(համաձայնությամբ) 

Ա․ Բուդաղյան «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերության «Հարավ» տեղամասի պետ 
(համաձայնությամբ) 

Տ․ Ատմանի «Լևանտինա Ինխենիերիա Ի Կոնստրուկսիոն ՍԼ» ընկերության 
Կապալառուի ներկայացուցիչ (համաձայնությամբ) 

Հ․ Դարբինյան «Կապավոր» ՍՊ ենթակապալառու ընկերության ներկայացուցիչ 
(համաձայնությամբ) 

Պ․ Մամադաշվիլի «Կովկասուս Ռոուդ Պրոջեքտ» ենթակապալառու ընկերության 
ներկայացուցիչ (համաձայնությամբ) 

Ֆ․ Կոլիկինյո Էջիս Ինթերնեյշնլ ընկերության նախագծային խմբի 
ներկայացուցիչ (համաձայնությամբ) 

Պ․ Մորիս Էջիս Ինթերնեյշնլ ընկերության  վերահսկողության խմբի 
ղեկավար (համաձայնությամբ) 

Ա․ Ավետիսյան Էջիս Ինթերնեյշնլ ընկերության նախագծային խմբի 
(«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ) ներկայացուցիչ 
(համաձայնությամբ) 



Վ․ Չիլինգարյան Հեղինակային վերահսկող «ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊ ընկերության 
ներկայացուցիչ (համաձայնությամբ) 

Ս․ Մարգարյան Տեխնիկական վերահսկող «ՅուԹի» Էնջինիերինգ ՍՊ 
ընկերության ներկայացուցիչ (համաձայնությամբ) 

Մ․ Ղազարյան «Երքաղլույս» ՓԲ ընկերության գլխավոր ճարտարագետ 
(համաձայնությամբ) 

Կ․ Հակոբյան «Երքաղլույս» ՓԲ ընկերության գլխավոր էներգետիկ 
(համաձայնությամբ) 

Վ․ Քեշիշյան «Երքաղլույս» ՓԲ ընկերության ավագ ճարտարագետ 
(համաձայնությամբ) 

Է․ Սմբատյան «Երքաղլույս» ՓԲ ընկերության վթարային ծառայության պետ 
(համաձայնությամբ) 

2.Սույն կարգադրության կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը 
վերապահել «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման 
գրասենյակ» ՀՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ-ծրագրի ղեկավարին։ 

 

    

5/10/2022

X
ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Signed by: SARGSYAN HRACHYA 2302850092 ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 


