ՀՀ բնապահպանության
նախարարություն

«Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00074869 ծրագրի

Ա Վ Ա Ր Տ Ա Կ Ա Ն Ս Ե Մ Ի Ն Ա Ր.
ձեռքբերումների կայունություն և մասշտաբավորման հնարավորություններ
«Մարիոտ» հյուրանոցի «Արարատ» դահլիճ
19 դեկտեմբերի 2018թ.
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ
#
1.
2.

3.

անուն

կազմակերպություն, պաշտոն

ՀՀ գերատեսչություններ
Էրիկ Գրիգորյան
ՀՀ բնապահպանության նախարարի պաշտոնակատար
Վահագ Աթայան
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների
նախարարության էներգետիկայի վարչության էներգաարդյունավետության
և տեխնիկական նորմատիվների բաժնի պետ
Վահե Լալայան
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
նախարարության ճանապարհային ոլորտի քաղաքականության
վարչության առաջատար մասնագետ

4.

Անետա Բաբայան

5.

Կարինե Ղազարյան

6.

Գրիգոր Ծատուրյան

7.

Վիգեն Անանյան
Արմեն Վարդանյան
Լառա Սարգսյան

8.
9.

10. Քրիստինե

Խաչատրյան

11.

Նարինե Ավետյան

12. Աշոտ Գիլոյան

13. Աշոտ Ավետյան

14. Սիմոն Պապյան

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումերի նախարարության
ռազմավարական ծրագրավորման և մոնիթորինգի վարչության ռազմավարական ծրագրավորման բաժնի պետ
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի բնակարանային ֆոնդի կառավարման և
կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչության գլխավոր մասնագետ
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի շինարարության և գիտատեխնիկական
նորմավորման վարչության գլխավոր մասնագետ
ՀՀ բնապահպանության նախարարի իրավախորհրդատու
ՀՀ բնապահպանության նախարարի մամուլի քարտուղար
ՀՀ բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչության կլիմայի փոփոխության և մթնոլորտային օդի պահպանության քաղաքականության բաժնի գլխավոր
մասանգետ
ՀՀ բնապահպանության նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության միջազգային ծրագրերի կառավարման ու մոնիթորինգի
բաժին գլխավոր մասնագետ
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
տարածքային ներդրումային քաղաքականության և ենթակառուցվածքների
զարգացման վարչության պետ
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչություն վարչության
պետ
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչություն
վարչության մասնագետ
«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն»
ՊՈԱԿ-ի տնօրենի խորհրդական
1

#
անուն
15. Մայիս Թովմասյան

կազմակերպություն, պաշտոն

ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ԾԻԳ»
ՊՀ բյուջետային ծրագրերի իրականացման բաժնի պետ

Համայնքապետարաններ
Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ
Երևանի քաղաքապետարանի զարգացման և ներդրումային ծրագրերի
վարչության առաջատար մասնագետ
Վլադիսլավ
«Երքաղլույս» ՓԲԸ գլխավոր ճարտարագետ
Հարությունյան
Գևորգ Փթուկյան
Արթիկի համայնքի ղեկավարի խորհրդական
Վլադիմիր Իվանյան Աբովյանի համայնքի ղեկավարի օգնական քաղպաշտպանության գծով
Գեորգի Երեմյան
Ապարանի համայնքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար
Կարեն Ղազարյան
Արարատի համայնքի ղեկավար
Արմինա Մելոյան
Արարատի համայնքապետարանի զարգացման ծրագրերի
պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար
Վարսենիկ
Գավառի համայնքի ծրագրերի պատասխանատու
Խաչատրյան
Կարեն Բադալյան
Գյումրու համայնքի տնտեսական զարգացման հարցերով
պատասխանատու
Արմեն Սարգսյան
Կապան համայնքի ղեկավարի խորհրդական
Արմինե Գուլոյան
Մասիսի համայնքապետարանի խորհրդական
Էդիկ Ղազարյան
Սևանի համայնքապետարանի աշխատակազմի
ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ
Արման Ավետիսյան
Սպիտակի համայնքապետարանի քաղաքաշինության, հողօգտագորժման,
կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժնի պետ
Սոնա Կոծինյան
Վանաձորի համայնքապետարանի զարգացման ծրագրերի, արտաքին
կապերի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի առաջատար
մասնագետ
Հայարփի
Տաշիրի համայնքապետարանի գնումների ծրագրերի և տնտեսական
Կիրակոսյան
զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ

16. Հրաչյա Սարգսյան
17. Կարեն Գրիգորյան
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

Հիմնադրամներ, միջազգային կառույցներ, մասնագիտացված կազմակերպություններ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, բնապահպան
«Ակբա Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն, տնտեսագիտության
թեկնածու
Միխաիլ
«Ակբա Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ ՓՄՁ և կորպորատիվ բիզների պրոդուկտների
Ամիրխանյան
կառավարման և պլանավորման բաժնի ղեկավար
Մանե Պողոսյան
«Ակբա Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ ՓՄՁ և կորպորատիվ բիզների պրոդուկտների
կառավրման և պլանավորման բաժնի
Արտեմ Խարազյան
ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագրի՝ Արևելք» ծրագրի ազգային փորձագետ
National Expert, EC "Covenant of Mayors: East" project
Ռուդիկ Թադևոսյան ՎԶԵԲ հայաստանյան գրասենյակ
Աննա
Հայաստանի համայնքների միության ծրագրերի պատադխանատու
Մարտիրոսյան
Հրանտ Տեր«Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության
Գաբրիելյան
հիմնադրամի» ինժեներատեխնիկական խմբի ղեկավար
Նորայր
«Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության
Հարությունյան
հիմնադրամի» ինժեներ-էներգետիկ
Նազելի Գևորգյան
«Էներգետիկայի ԳՀԻ» ՓԲԸ ճարտարագետ
Տիգրան
«Էներգետիկայի ԳՀԻ» ՓԲԸ առաջատար ճարտարագետ
Վարդանյան
Եղիսաբեթ
«Էներգետիկայի ԳՀԻ» ՓԲԸ առաջատար ճարտարագետ
Գասպարյան

32. Լուսինե Գևորգյան
33. Արսեն Բազիկյան
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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#

անուն

կազմակերպություն, պաշտոն

ՄԱԶԾ Հայաստան
44. Dmitry Mariyasin

UNDP Resident Representative a.i.
ՄԱԶԾ մշտական ներկայաուցչի պաշտոնակատար

45.

ՄԱԶԾ բնապահպանական ծրագրերի կառավարիչ

46.
47.
48.
49.
50.

Դմիտրի
Մարիյասին
Արմեն
Մարտիրոսյան
Գեորգի
Արզումանյան
Դիանա
Հարությունյան
Հովհաննես
Սարաջյան
Արմեն
Տիրատուրյան
Անդրեյ
Հարությունյան

51. Մանվել Քեշիշյան

52. Հովհաննես

Ղազարյան

53. Արմեն Գուլքանյան

ՄԱԶԾ բնապահպանական ծրագրեր, քաղաքականության խորհրդատու
ՄԱԶԾ կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգող
ՄԱԶԾ հաղորդակցության վերլուծաբան
ՄԱԶԾ «Ինտեգրված աջակցություն գյուղական զարգացմանը
համայնքների դիմակայունության ամրապնդում» ծրագրի ղեկավար
ՄԱԶԾ «Ինտեգրված աջակցություն գյուղական զարգացմանը
համայնքների դիմակայունության ամրապնդում» ծրագրի ենթակառուցվածքների վերականգնման մասնագետ
ՄԱԶԾ «Ինտեգրված աջակցություն գյուղական զարգացմանը
համայնքների դիմակայունության ամրապնդում» ծրագրի
հաղորդակցության փորձագետ
ՄԱԶԾ-ԳԷՖ «Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի» ազգային համակարգող

61. Մարիաննա

ՄԱԶԾ-ԳԷՖ «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ծրագրի
էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների և ստանդարտների գծով
փորձագետ
ՄԱԶԾ-ԿԿՀ «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված
ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ծրագրի կառավարիչ
ՄԱԶԾ-ՌՏՀ «Եվրասիական տնտեսական միության երկրներում էներգիայի
արդյունավետության խթանման կարգավորող շրջանակ» ծրագրի
ղեկավար
ՄԱԶԾ-ԳԷՖ «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ծրագրի տնտեսական
գնահատման և ֆինանսական մեխանիզմների գծով փորձագետ
ՄԱԶԾ-ԳԷՖ «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ծրագրի
էներգաարդյունավետության ներուժի գնահատման գծով փորձագետ
ՄԱԶԾ-ԳԷՖ «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ծրագրի բարձրագույն
կրթության մեջ լուսավորության համակարգերի էներգաարդյունավետության խթանման գծով փորձագետ
ՄԱԶԾ-ԿԿՀ «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված
ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ծրագրի բնակարանային քաղաքականության և բազմաբնակարան շենքի կառավարման գծով փորձագետ
ՄԱԶԾ-ԿԿՀ «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված
ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ծրագրի շինարարության և էներգաարդյունավետության/վերականգնվող էներգետիկայի գծով փորձագետ
ՄԱԶԾ կլիմայի փոփոխության ծրագրեր՝ էներգետիկ արդյունավետություն

62. Վահան

ՄԱԶԾ կլիմայի փոփոխության ծրագրերի մոնիտոր

54. Վահրամ Ջալալյան
55. Սուրեն Գյուրջինյան

56. Հովհաննես Նունյան
57. Արթուր Ծուղունյան
58. Արտակ Համբարյան

59. Արսեն

Կարապետյան

60. Անդրե Օհանյան

Արզանգուլյան
Մարդիրոսյան
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