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1. Բանկի կառավարման մարմինների անդամների փոփոխության վերաբերյալ 
տեղեկություններ . 

 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհուրդը 18.08.2017թ. նիստում որոշում է կայացրել. 
 
1. Հարգել «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ֆինանսական տնօրեն-Գլխավոր հաշվապահ Դ. 
Ազատյանի դիմումը` վերջինիս ս. թ. օգոստոսի 21-ից ազատելով զբաղեցրած պաշտոնից: 
2.  «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի վարչության պետի տեղակալ Մ. 
Պողոսյանին ս.թ. օգոստոսի 21-ից ազատել «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի 
վարչության պետի տեղակալի պաշտոնից և նշանակել Ֆինանսական տնօրենի-Գլխավոր 
հաշվապահի ժամանակավոր պաշտոնակատար: 
3. Հաստատել և սույն թվականի օգոստոսի 21-ից ուժի մեջ դնել բանկի վարչության նոր 

կազմը`  
Արամ Խաչատրյան` Վարչության նախագահի /Գործադիր տնօրենի/ ժամանակավոր   

պաշտոնակատար 
Արտակ Առաքելյան` Վարչության նախագահի /Գործադիր տնօրենի/ տեղակալ-      

Գանձապետ 
Օնիկ Չիչյան ` Վարչության նախագահի /Գործադիր տնօրենի/ Կորպորատիվ և մանրածախ 

բիզնեսի գծով տեղակալ 
Ռուբեն Բադալյան ` Վարչության նախագահի /Գործադիր տնօրենի/ Գործառնական գծով 

տեղակալ 
Աստղիկ Մանրիկյան` Վարչության նախագահի /Գործադիր տնօրենի/ Միջազգային և 

զարգացման գծով տեղակալ 
Արփինե Փիլոսյան`  Վարչության նախագահի /Գործադիր տնօրենի/ Տեխնոլոգիաների և 

անվտանգության գծով տեղակալ 
Միքայել Պողոսյան`  Վարչության անդամ /Ֆինանսական տնօրենի-Գլխավոր հաշվապահի 

ժ/պ/ 
Հայկ Ավետիսյան` Վարչության անդամ /Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման 

վարչության պետ/ 
Վրեժ Ջհանգիրյան` Վարչության անդամ /Իրավաբանական վարչության պետ/ 
Վարդան Սարգսյան` Վարչության անդամ /Վարկավորման վարչության պետ/ 

 
Տեղեկություններ թողարկողի ղեկավար պաշտոնյաների մասին. 

 
Պաշտոնը Ա. Հ. Ա. Վերջին երեք տարվա ընթացքում զբաղեցրած պաշտոնները 

Գործադիր   
տնօրենի 
(Վարչութ. 

նախագահի) 
ժ/պ 

Խաչատրյան Արամ Դավիթի 

ծնված 1983թ., Ճարտարագետ 

 Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 

01.06.2012թ.-10.07.2017թ.՝  <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Ներքին 
աուդիտի վարչության պետ 

10.07.2017թ.-ից առ այսօր՝  «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործադիր 
տնօրենի ժ/պ  

17.07.2012թ.- առ այսօր «ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ Խորհրդի 
նախագահի տեղակալ, Խորհրդի անդամ 
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Առաքելյան Արտակ Արմենի  ծնված  

1981թ., տգթ, տնտեսագետ,  

Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 

06.10.2010թ.—01.06.2015թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, 
Տարածքային կառավարման վարչության պետի ժ/պ, վարչության 
պետ 

01.06.2015թ. առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործառնական 
գծով տնօրենի տեղակալի ժ/պ, տնօրենի տեղակալ-գանձապետ: 

Օնիկ Չիչյան,  

ծնված 1977թ., տնտեսագետ   

Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 

09.09.2013 թ մինչև 05.05.2014թ <ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ> ԲԲԸ 
<ԱՐԱԲԿԻՐ> մասնաճյուղի կառավարիչ 

05.05.2014թ մինչև 23.05.2014թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
Վարկավորման վարչության պետ 

23.05.2014թ.-ից առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործադիր 
տնօրենի տեղակալի ժ/պ, գործադիր տնօրենի տեղակալ: 

Բադալյան Ռուբեն Անատոլիի,  

ծնված 1979թ.,տնտեսագետ 

Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 

07.02.2011թ. առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործադիր 
տնօրենի տեղակալ: 

Մանրիկյան Աստղիկ Մեսրոպի,   

ծնված 1982թ., արևելաագետ 
մագիստրոս, բիզնես 
վարչարարության մագիստրոս  

Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 

09.09.2011թ.-01.06.2015 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Միջազգային 
գործառնությունների վարչության պետի ժ/պ, վարչության պետ 

01.06.2015թ. առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Միջազգային և 
զարգացման գծով տնօրենի տեղակալի ժ/պ, տնօրենի տեղակալ: 

Փիլոսյան Արփինե,   

ծնված 1983թ., տնտեսագետ, 
մագիստրոս,  

Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 

06.06.2012թ.-31.05.2015թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին 
դիտարկումների բաժին, բաժնի պետ  

01.06.2015թ.-30.06.2015թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին 
վերահսկողության վարչություն, վարչության պետ 

01.07.2015թ.-17.08.2016թ.  «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին 
դիտարկումների բաժին, բաժնի պետ 

18.08.2016թ.-առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Տեխնոլոգիաների 
և անվտանգության գծով տնօրենի տեղակալի ժ/պ, տնօրենի 
տեղակալ 

Պողոսյան Միքայել,  

ծնված 1971թ., տնտեսագետ 

Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 

19.12.2005թ.-30.11.2016թ. Ներքին աուդիտի վարչություն՝ Տեսչական 
վերահսկողության բաժնի պետ 

01.12.2016թ.-ից -20.08.2017թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին 
աուդիտի վարչություն՝ վարչության պետի տեղակալ 

21.08.2017թ.-ից «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ ֆինանսական տնօրենի-
գլխավոր հաշվապահի ժ/պ 

Վարչության  
անդամներ 

Ավետիսյան Հայկ Միշայի   

ծնված 1979թ., տգթ, տնտեսագետ-
մաթեմատիկոս,  

Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 

03.02.2011թ. առ այսօր ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Ռազմավարության 
և ռիսկերի կառավարման վարչության պետ 

21.01.2009թ.- առ այսօր «ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ, Խորհրդի 
անդամ 



 4

Ջհանգիրյան Վրեժ Գագիկի 

ծնված 1980. Իրավաբան 

 Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 

17.03.2014թ.-31.12.2014թ.-<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ  
Անվտանգության վարչության Տեղեկատվական անվտանգության 
բաժնում որպես վարչության պետի տեղակալ-բաժնի պետ: 

01.01.2015թ.-19.01.2015թ.-<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
Իրավաբանական վարչության Բանկային գործառնությունների 
իրավական ապահովման բաժնում որպես վարչության պետի 
տեղակալ-բաժնի պետ: 

20.01.2015թ.-ից առ այսօր - <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
Իրավաբանական վարչությունում որպես Վարչության պետ: 

Սարգսյան Վարդան Մարտիկի 

ծնված 1979. քաղաքագետ 

 Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 

12.02.2014թ.-29.06.2014թ.- <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
<<ՇԵՆԳԱՎԻԹ>> ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ կառավարիչ: 

30.06.2014թ.-18.09.2016թ.- <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
<<ԱՐԱԲԿԻՐ>> ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ կառավարիչ: 

19.09.2016թ.-19.10.2016թ.- <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
<<ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ>> ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ կառավարիչ: 

20.10.2016թ.-03.05.2017թ.- <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ  
Մասնաճյուղերի կառավարման վարչությունում որպես վարչության 
պետ: 

04.05.2017թ.-ից առ այսօր - <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
Վարկավորման վարչությունում որպես Վարչության պետ: 

 
 


