
                                                          
 

 

Հայաստանում ջրի և ջրահեռացման հավասար հասանելիության վերաբերյալ 

բազմաշահագրգիռ կողմերի աշխատաժողով 

7-8 հուլիսի 2016թ. 

ք. Երևան 

 

Մասնակիցների ցուցակ 

1. Վոլոդյա Նարիմանյան, ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի 

նախագահի տեղակալ 

2. Հայկ Բարսեղյան, ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, 

քաղաքացիական, սոցիալական, տնտեսական և մշակութային 

իրավունքների վարչություն 

3. Անժելա Առաքելյան, ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող 

հանձնաժողովի աշխատակազմի դիմում- բողոքների քննարկման և 

նիստերի նախապատրաստման բաժնի պետ 

4. Երվանդ Միրզախանյան, ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող 

հանձնաժողովի աշխատակազմի զարգացման և մոնիթորինգի վարչության 

տեխնիկական բաժնի գլխավոր մասնագետ 

5. Հասմիկ Գրիգորյան, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն աշխատակազմի 

բյուջետային ծախսերի ֆինանսական ծրագրավորման վարչության 

գյուղատնտեսության, սննդամթերքի անվտանգության, բնապահպանության 

և ջրային տնտեսության ոլորտներում բյուջետային ընթացիկ ծախսերի 

ֆինանսական ծրագրավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

6. Սամվել Սահակյան, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 

աշխատակազմի Հողերի օգտագործման և մելիորացիայի վարչության, 

մելիորացիայի բաժնի պետ 

7. Քրիստինա Խանոյան,  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 

աշխատակազմի Հողերի օգտագործման և հողերի մելիորացիայի 

վարչության առաջատար մասնագետ 

8. Գայանե Հովսեփյան, ՀՀ բնապահպանության նախարարության 

աշխատակազմի ՋՌԿԳ, Ջրային ռեսուրսների կադաստրի վարման և 

մոնիթորինգի բաժնի պետ 

9. Նազիկ Ջզմաչյան ՀՀ բնապահպանության նախարարության 

աշխատակազմի ՋՌԿԳ, ջրավազանային  պլանավորման կառավարման 

բաժնի առաջատար մասնագետ 

10. Նունե Բակունց, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, 

<<Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային 

կենտրոն>> ՊՈԱԿ 



                                                          
 

11. Աիդա Պետիկյան,  ՀՀ առողջապահության նախարարություն, 

<<Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային 

կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի շրջակա միջավայրի բաժնի պետ 

12. Քրիստինե Սայադյան, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, 

<<Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային 

կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի շրջակա միջավայրի բաժնի բժիշկ-հիգիենիստ 

13. Մարգարիտա Բաբայան, ՀՀ առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի առողջապահական պետական տեսչության հիգիենայի 

բաժին 

14. Սիլվա Սևոյան, ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի 

առողջապահական պետական տեսչության հիգիենայի բաժնի գլխավոր 

մասնագետ 

15. Հովսեփ Գրիգորյան, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 

աշխատակազմի քարտուղարության տնտեսավարման և սպասարկման 

բաժնի գլխավոր մասնագետ 

16. Գվիդոն Ղազարյան, ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի 

Քաղաքաշինության վարչության գլխավոր մասնագետ 

17. Սևակ Մելքոնյան,  ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան, 

Գյուղատնտեսության, բնապահպանության վարչության 

բնապահպանական բաժնի պետ 

18. Լևոն Գրիգորյան, ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան, Գյուղատնտեսության, 

բնապահպանության վարչության գլխավոր մասնագետ 

19. Նունե Խաչատրյան, ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի 

քաղաքաշինության վարչության գլխավոր մասնագետ 

20. Սիրանուշ Չիբուխչյան, ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի 

քաղաքաշինության վարչության գլխավոր մասնագետ 

21. Սամվել Հովսեփյան, ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի 

քաղաքաշինության վարչության առաջատար մասնագետ 

22. Տարոն Գևորգյան, ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան աշխատակազմի 

քաղաքաշինության վարչության պետ 

23. Նաիրա Հայրապետյան, ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի 

քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների 

բաժնի գլխավոր մասնագետ 

24. Արթուր Օհանյան, ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի 

աշխատակազմի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի 

վարչության պետ 

25. Աննա Մարգարյան, ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի 

աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական 

հաշվառման վարչության, Տնտեսագիտական բաժնի պետ 

26. Մուշեղ Կարապետյան, ՀՀ ԳՆ ջրային ջրային տնտեսության պետական 

կոմիտեի աշխատակազմի ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

համակարգերի վարչության խորհրդական 



                                                          
 

27. Արաքսյա Հարությունյան, ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե 

Արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ 

28. Շահանե Արսենյան, <<Համայնքային զարգացման ծրագրերի 

իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ 

29. Վանդա Վարժապետյան, <<Համայնքային զարգացման ծրագրերի 

իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ 

30. Արամ Սահակյան, <<Երևան Ջուր>> ՓԲԸ, <<Արևմուտք>> շահագործման 

տնօրինություն 

31. Արտակ Մալխասյան, <<Երևան Ջուր>> ՓԲԸ, Իրավաբանական և 

հաճախորդների սպասարկման տնօրինություն 

32. Վահե Բատոյան, <<Երևան Ջուր>> ՓԲԸ, Տեխնիկական տնօրեն 

33. Շահանե Բարխուդարյան, <<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ 

34. Roberto Martin-Hurtado, UNECE consultant 

35. Ellena Korotkova, UNECE Secretariat 

36. Iryna Rudenko, State Sanitary and Epidemiological Service, Ukraine 

37. Վիլիկ Սարգսյան,<<Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային 

հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ>> ՓԲԸ 

38. Հասմիկ Ասլանյան<<Շողեր Միություն>> ՀԿ-ի նախագահ 

39. Քնարիկ Հովհաննիսյան<<Հանուն կայուն  մարդկային զարգացման 

ասոցիացիա>>ՀԿ 

40. Սարգիս Մանուկյան, <<Հյուման դիգնիթի ընդ փիս>> բարեգործական 

հիմնադրամ 

41. Էմմա Անախասյան, <<Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա 

միջավայրի>> ՀԿ 

42. Արմինե Առուշանյան, ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի 

աշխատակազմի  ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի 

վարչություն 

43. Հռիփսիկ Սիմոնյան, <<Շիրակ ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ 
 


