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                                                  Հանձնաժողովի կազմը 
 

                                        Հանձնաժողովի նախագահ 

Վահե Նիկոյան Երևանի քաղաքապետի տեղակալ 

                             Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ 

Ալբերտ Գևորգյան Երևանի քաղաքապետի խորհրդական 

                                      Հանձնաժողովի անդամներ 

Նաիրա Նահապետյան 

Երևան քաղաքի ավագանու «Հանրապետական  

կուսակցություն» խմբակցության անդամ, 

ֆինանսավարկային և տնտեսական, հարցերի 

 մշտական հանձնաժողովի նախագահ  

Զավեն Առաքելյան 
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

իրավաբանական վարչության պետ 

Հենրիկ Նավասարդյան 
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

տրանսպորտի վարչության պետ 

Ռուդիկ Թադևոսյան 
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

գնումների վարչության պետ 

Համազասպ Գալստյան 
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

ֆինանսական վարչության պետի տեղակալ 

Էլբակ Թառփոշյան «Երևանի ավտոբուս» ՓԲԸ–ի տնօրեն 

Հարություն Երեմյան «Երևանի էլեկտրատրանսպորտ» ՓԲԸ-ի տնօրեն 

Դավիթ Մելքոնյան 

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության 

աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության 

փոխադրումների քաղաքականության բաժնի  

պետ–վարչության պետի տեղակալ  

Աննա Սաֆարյան 
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, 

խորհրդական  

Վազգեն Սաֆարյան 
ՀՀ հանրային խորհրդի անդամ, ֆինանսատնտեսական 

և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ  

Արման Չիլինգարյան 
ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային 

ոստիկանություն» ծառայության իրավաբանական 

բաժնի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ  

Կորյուն Աթոյան 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի ռեկտոր, տնտեսագիտության դոկտոր  

Դավիթ Հախվերդյան 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալ-

սարանի դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու  

Վալերի Հարությունյան 

Երևանի ճարտարապետության և շինարարության 

պետական համալսարան, շինարարական մեքենա-

ների և երթևեկության կազմակերպման ամբիոնի 

դոցենտ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու  



 Գագիկ Երիցյան 

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 

համալսարան, տրանսպորտային համակարգերի 

ֆակուլտետ, փոխադրումների և ճանապարհային 

երթևեկության կազմակերպման ամբիոնի վարիչ, 

տեխնիկական գիտությունների թեկնածու  

Սուրեն Չիբուխչյան  

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 

համալսարանի վերգետնյա տրանսպորտային 

միջոցների ամբիոնի վարիչ, տեխնիկական 

գիտությունների թեկնածու  դոցենտ  

Կարապետ Մոսիկյան 
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի 

ավտոմոբիլներ և տրակտորներ ամբիոնի դոցենտ  

Րաֆֆի Քարամյան ԵՊՀ ուսանողական խորհրդի նախագահ  

Արամ Նավասարդյան 
«Մարքեթինգի հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի 

նախագահ 

Բաբկեն Պիպոյան 
«Իրազեկ և պաշտպանված սպառող» ՀԿ-ի հիմնադիր 

նախագահ  

Շուշանիկ Նախապետյան «Ունիսոն» ՀԿ–ի գործադիր տնօրենի տեղակալ  

Արմինե Մկրտչյան «Աքիլես» ՀԿ –ի իրավաբան 

Արմեն Պողոսյան 
«Հայաստանի սպառողների ասոցիացիա» ՀԿ–ի 

նախագահ  

Գևորգ Մելքոնյան 
«Երիտասարդ համալսարանականների միավորում» 

ՀԿ-ի նախագահ  

Ալեքսանդր  Տեր–

Հովակիմյան 

Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի 

գործադիր տնօրեն  

Գևորգ Պողոսյան 
Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների 

ասոցիացիա» իրավաբանական անձանց միության 

նախագահ  

Տիգրան Հովհաննիսյան 
«Ավտովարորդների պաշտպանության լիգա» 

իրավաբանական անձանց միության նախագահ  

Անահիտ Ասատրյան 

Հայաստանի պետհիմնարկների, տեղական ինքնա-

կառավարման մարմինների և հասարակական 

սպասարկման աշխատողների արհեստակցական 

կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական 

միության ճյուղային արհմիության նախագահ 

Հրանտ Եղիազարյան  ՀՀ փոխադրող ընկերությունների միության անդամ  

Հարություն Առաքելյան ՀՀ փոխադրող ընկերությունների միության անդամ  

Աշոտ Արշակյան ՀՀ փոխադրող ընկերությունների միության անդամ  

Հայկ Մկրտչյան  

Ալբերտ Հովհաննիսյան  

Նարեկ Վարդանյան  

 

 

Երևանի քաղաքապետարանի 

 աշխատակազմի քարտուղար                                                  Ս.Մակարյան 
 


