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Ա. Ավետիսյան - ՀՀ պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարա-
րության և զորքերի բնակավորման վարչության պետ (միջ-
պետական հանձնաժողովի հայկական մասի նախագահ) 
(28.06.21 թ.-01.07.21 թ.) 

 
Ա. Բալդրյան - ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության Եվրասիական 

տարածաշրջանի վարչության ՀԱՊԿ բաժնի պետ 
(միջպետական հանձնաժողովի հայկական մասի 
նախագահի տեղակալ) (28.06.21 թ.-01.07.21 թ.) 

 
Ս. Աբրահամյան - ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկա-

կան ապահովման գլխավոր վարչության միջազգային 
ռազմատեխնիկական համագործակցության վարչության 
պետ (միջպետական հանձնաժողովի հայկական մասի 
քարտուղար) (26.06.21 թ.-01.07.21 թ.) 

 
Տ. Ղարիբյան - ՀՀ պաշտպանության նախարարության գլխավոր քար-

տուղարի տեղակալ, ռազմական նշանակության արտա-
դրանքի ներմուծման և արտահանման, ռազմական նշանա-
կության արտադրանքի տարանցիկ փոխադրման, ռազմա-
կան նշանակության արտադրանքի առևտրի միջնորդական 
գործունեության լիցենզավորման հանձնաժողովի 
նախագահ (28.06.21 թ.-01.07.21 թ.) 

 
Գ. Սարգսյան - ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնի-

կական ապահովման գլխավոր վարչության միջազգային 
ռազմատեխնիկական համագործակցության վարչության 
պետի տեղակալ (26.06.21 թ.-01.07.21 թ.) 

 
Ա. Պապյան - ՀՀ պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինա-

րարության և զորքերի բնակավորման վարչության զորա-
նոցաբնակելի ֆոնդերի կառավարման ծառայության պետ 
(26.06.21 թ.-01.07.21 թ.) 
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Ա. Պողոսյան - ՀՀ զինված ուժերի և ՌԴ զինված ուժերի զորքերի (ուժերի) 
միացյալ խմբավորման հրամանատարի թիկունքի և 
կոմունալ շահագործման ծառայության գծով տեղակալ-
թիկունքի պետ (28.06.21 թ.-01.07.21 թ.) 

 
Ս.  Պետրոսյան - ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմատեղագրական 

ծառայության պետ (28.06.21 թ.-01.07.21 թ.) 
 

Վ.  Պետրոսյան - ՀՀ պաշտպանության նախարարության 14705 զորամասի 
տեղագրաերկրաբաշխական բաժանմունքի պետ (28.06.21 թ.-
01.07.21 թ.) 

 
Լ. Հարությունյան - ՀՀ պաշտպանության նախարարության պաշտպանական 

քաղաքականության վարչության պայմանագրաիրավական 
ապահովման բաժնի պետի տեղակալ (28.06.21 թ.-01.07.21 թ.) 

 
Ա. Ալմազյան - ՀՀ պաշտպանության նախարարության պաշտպանական 

քաղաքականության վարչության միջազգային ռազմական 
համագործակցության առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետ 
(26.06.21 թ.-01.07.21 թ.) 

 
Խ. Գասպարյան - ՀՀ կադաստրի կոմիտեի գրանցման վարչության պետ 

(28.06.21 թ.-01.07.21 թ.) 
 

Գ. Մանուկյան - ՀՀ կադաստրի կոմիտեի գեոդեզիայի և հողաշինարարու-
թյան վարչության պետ (28.06.21 թ.-01.07.21 թ.) 

 
Գ. Աղաբաբյան - ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի 
պետական գույքի գրանցման և հաշվառման բաժնի պետ 
(28.06.21 թ.-01.07.21 թ.) 

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                      Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ 
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