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Ա. Ղուլարյան - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ 

(աշխատանքային խմբի ղեկավար) 

Դ. Սողոմոնյան - Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ 

Վ. Գրիգորյան - ՀՀ Շիրակի մարզպետի տեղակալ 

Գ. Մարկոսյան - ՀՀ Լոռու մարզպետի տեղակալ 

Ա. Երիցյան - ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարության վարչական վերահսկողության վարչության պետ 

Ն. Մկրտչյան - ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
«Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար  

Մ. Տիգրանյան - ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության «ՍՊՏԾ» ՊՈԱԿ-ի 
կառուցվածքների սեյսմակայունության վարչության հյուսիսային 
տարածաշրջանային կենտրոնի շենքերի և շինությունների 
սեյսմակայունության բաժնի պետ 

Վ. Սաֆարյան - ՀՀ արդարադատության նախարարության «Փորձագիտական 
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի շինարարատեխնիկական և անշարժ գույքի 
գնահատման փորձաքննությունների բաժնի պետ 

Մ. Չապանյան 

 

- ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության 
թվայնացման վարչության գլխավոր մասնագետ 

Ա. Դավայան - ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության 
պետ 

Ա. Մարգարյան - ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ 



 2

Լ. Հախինյան - ՀՀ Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության 
ճարտարապետաշինարարական բաժնի պետ 

Ա. Գյուլազյան - Սպիտակի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար 
(համաձայնությամբ) 

Ս. Աբովյան - Վանաձորի համայնքապետարանի ճարտարապետության և 
քաղաքաշինության բաժնի պետ-գլխավոր ճարտարապետ 
(համաձայնությամբ) 

Մ. Դավթյան - Գյումրու համայնքապետարանի աշխատակազմի համայնքի անշարժ  
գույքի  կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ 
(համաձայնությամբ) 

Տ. Արզումանյան - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի բնակարանային ֆոնդի 
կառավարման և կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչության պետ 

Մ. Գրիգորյան - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի ճարտարապետության և 
քաղաքաշինության վարչության խորհրդական 

Լ. Բարսեղյան - Գյումրու ավագանու անդամ (համաձայնությամբ) 

Ս. Թովմասյան - ՀՀ ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 
համալսարանի ճարտարապետության ֆակուլտետի դեկան, 
ճարտարապետության դոկտոր, դոցենտ (համաձայնությամբ) 

Վ. Թումասյան - «Շիրակ կենտրոն» հասարակական կազմակերպության նախագահ 
(համաձայնությամբ) 

Գ. Գրիգորյան - «Գյումրին առանց տնակների» հիմնադրամի տնօրենի 
պաշտոնակատար (համաձայնությամբ) 

Գ. Քոթանջյան - «Ո՞վ, եթե ոչ մենք, ոչ դուք» քաղաքացիական նախաձեռնության 
անդամ (համաձայնությամբ)»: 

 
 

           ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
             ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
                          ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                   Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 
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