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Ցան կ  
ՀՀ -ում  գ րան ց վա ծ  կրոն ա կա ն  կա զմ ակերպ ութ յո ւնների 

 
 

 Հայաստանյայց Առաքելական Ս. Եկեղեցի և իր պատմական կենտրոն Մայր Աթոռ Ս. 
Էջմրածնի Կաթողիկոսություն, Վաղարշապատ, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, հեռ. 51-
17-10; 

 «Գանձասար Աստվածաբանական կենտրոն» – տնօրեն` տեր Մեսրոպ քահանա 
Արամյան, Երևան, հեռ. 54-15-95; 

 
 
 «Հայաստանի Հայ Կաթողիկե Եկեղեցի» – առաջնորդ` հոգեշնորհ Տ. Վահան 

ծայրագույն վարդապետ Օհանյան,  Գյումրի, Երևան հեռ.` 28-05-77; 
 «Հայաստանի Մխիթարյան կենտրոն» – ղեկավար` հայր Եղիա Ծ. Վրդ. Քիլաղպյան, 

Երևան, հեռ. 56-18-88; 
 «Անարատ Հղության Հայ քույրերի միաբանության «Տիրամայր Հայաստանի» 

կուսաստան» – ղեկավար` քույր Արուսյակ Սաչոնյան, Գյումրի, հեռ. 3-43-38; 
 
 
 
 «Ռուս Ուղղափառ Եկեղեցու Երևան քաղաքի Ս. Տիրամոր եկեղեցու ուղղափառ 

համայնք» – քահանա Հայր Վլադիմիր Գլազաչև, Երևան, հեռ. 28-42-12; 
 «Ռուս Ուղղափառ Եկեղեցու Գյումրի քաղաքի Ս. Նիկոլայ Հրաշագործի եկեղեցու 

ուղղափառ համայնք», Գյումրի; 
 « Ռուս Ուղղափառ Եկեղեցու Վանաձոր քաղաքի Ս. Աստվածածնի Ծննդյան եկեղեցու 

ուղղափառ համայնք», Վանաձոր; 
 «Ռուս Ուղղափառ Եկեղեցու ՀՀ Արարատի մարզի Դիմիտրով գյուղի Կիրիկ և 

Իուլիտա Սբ. Նահատակների եկեղեցու ուղղափառ համայնք», ՀՀ Արարատի մարզ, 
գյուղ Դիմիտրով; 

 
 «Հայաստանի Եզդիների (Շարֆադինի) հետևորդներ կրոնական կազմակերպություն» 

– ղեկավար` Հասան Հասանյան (Երևանում Միաբանդ Բաքոյան - 58-03-76) , 
Արագածոտնի մարզ, գ. Շամիրամ, հեռ. 55-45-69; 

 «ՀՀ Եզդիների Ազգային «Շեխի Շեխու Բաքրա» համայնք» -  ղեկավար` Արըֆ 
Ավդալյան, Երևան, հեռ. 24-00-68, 45-00-26; 

 
 «Հայաստանի Հրեական  կրոնական  համայնք» - ղեկավար` Գերշ Բուռշտեյն 

(նախագահ), Երևան, հեռ.`  52-53-05; 
 

 «Արևելքի ասորական կաթողիկոսության սուրբ առաքելական եկեղեցի» Հայաստանի 
ասորական կրոնական կազմակերպություն, Հոգևոր հայր Իսահակ կաշիշա 
Թամրազ, ՀՀ Արարատի մարզ, գյուղ Վերին Դվին, հեռ. 48-26-31; 

 
 «Երևանի Ավետարանական եկեղեցի» – հովիվ Լևոն Պարտակչյան, հեռ.`  27-37-46; 
 «Հայաստանի Ավետարանական եկեղեցիների միություն» – Ռընե Լևոնյան, Երևան, 

հեռ. 26-36-56; 
 «Հայաստանյայց Ավետարանական եկեղեցի» – հովիվ Ռընե Լևոնյան, (նախագահ), 

Երևան, հեռ.` 27-28- 92; 
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 «Հայ եղբայրության եկեղեցի», ղեկավար Հովհաննես Հալլատճյան, ք. Երևան, հեռ.  65-
00-48; 

 
 «Երևանի Հայ ավետարանական-մկրտական քրիստոնյաների եկեղեցի», ղեկավար` 

Ասատուր Նահապետյան, Երևան, հեռ.` 57-00-31; 
 «Ստեփանավանի Հայ ավետարանական-մկրտական քրիստոնյաների եկեղեցի» - 

ղեկավար` Խաչիկ Սարյան, Ստեփանավան; 
 «Արևշատի Հայ ավետարանական-մկրտական քրիստոնյաների եկեղեցի» – ղեկավար` 

Գագիկ Թարվերդյան, Արարատի մարզ, գ. Արևշատ; 
 «Արարատի Հայ ավետարանական-մկրտական քրիստոնյաների եկեղեցի» - ղեկավար` 

Գրիգոր Թաչոյան, Արարատ, Իսահակյան 6; 
 «Աբովյանի Հայ ավետարանական-մկրտական քրիստոնյաների եկեղեցի» - ղեկավար` 

Արմեն Գրիգորյան, Աբովյան, հեռ. 3 70 56; 
 «Վանաձորի Հայ ավետարանական-մկրտական քրիստոնյաների եկեղեցի» – 

ղեկավար` Սերգեյ Շահինյան, Վանաձոր, հեռ. 2-17-96; 
 «Շիրակի մարզի Հայ ավետարանական-մկրտական եկեղեցի» – ղեկավար` Ռուբեն 

Փահլևանյան, Գյումրի, հեռ. 4–16-51; 
 «Հայաստանի ավետարանական-մկրտական քրիստոնյաների եկեղեցիների 

միություն» – ղեկավար` Գագիկ Թարվերդյան, Երևան, հեռ.` 57-89-62;  57-00-31; 
 «Երևանի Հայ ավետարանական-մկրտական քրիստոնյաների «Բեթել» եկեղեցի» - 

ղեկավար` Դավիթ Թորոսյան (անդամական ժողովի նախագահ), Երևան, 
Սեբաստիա-Մալաթիա համայնք, հեռ. 74-08-22, 74-28-75, 35-87-93; 

 «Նշավանի ավետարանական մկրտական եկեղեցի» կրոնական կազմակերպություն - 
համայնքի ղեկավար` Արսեն Գրիգորյան, Արարատի մարզ, գ. Նշավան; 

 «Հայաստանի Ավետարանական Մկրտական եկեղեցի” կրոնական 
կազմակերպություն, ղեկավար` Գարեգին Խաչատրյան, ք. Երևան; 

  
 «ՀՀ Երևանի Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաների եկեղեցի» – ղեկավար` Նոդար 

Թադևոսյան, Երևան, հեռ. 47-35-81; 
 «Երևանի Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաների կազմակերպություն» - ղեկավար` 

Վ. Սահակյան, Երևան, հեռ. 72-43-53; 
 «ՀՀ «Երևանի Էրեբունու համայնքի հոգեգալստականների կրոնական 

կազմակերպություն» - ղեկավար` Ն. Մովսիսյան, Երևան, հեռ.  45-32-91; 
 «Չարենցավանի Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաների եկեղեցի» - ղեկավար` Գնել 

Արսենյան՝ հովիվ, Չարենցավան, հեռ. 4-37-48; 
 «Շիրակի մարզի «Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաների կազմակերպություն» - 

ղեկավար` Գ. Դահմանյան, Գյումրի, հեռ. 3-39-17; 
 ՀՀ «Մասիսի Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաների եկեղեցի» – ղեկավար` Մելս 

Հարությունյան, Մասիս, հեռ. 4-48-73; 
 ՀՀ «Արարատի Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաների եկեղեցի» – ղեկավար` Ս. 

Շահնազարյան, Արարատ, հեռ. 4-24-90; 
 ՀՀ «Արտաշատի Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաների եկեղեցի» – ղեկավար`  Խ. 

Սաֆարյան, Արտաշատ, հեռ. 2-57-23; 
 ՀՀ «Լոռու, Տավուշի մարզերի Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաների եկեղեցի» – 

ղեկավար` Ժ. Վարդանյան, Վանաձոր, հեռ. 5-53-48; 
 «Կոտայքի, Գեղարքունիքի և Արագածոտնի Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաների 

եկեղեցի» – ղեկավար` Ս. Զամարյան, Աբովյան, հեռ. 2-65-16; 
 «Արմավիրի մարզի Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաների կազմակերպություն» - 

ղեկավար` Ա. Բաղդասարյան, Արմավիր; 
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 «Էջմիածին ք. Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաների եկեղեցի» - ղեկավար` Ռուբեն 
Հովակիմյան, ք. Էջմիածին, հեռ. 4-76-90; 

 «Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաների «Միաբանություն» եկեղեցի» - ղեկավար`  
Ռ. Թումանյան, Երևան, հեռ. 72-72-06; 

 «Վանաձորի «Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաների» եկեղեցի» - ղեկավար` Ռ. 
Գրիգորյան, Վանաձոր, հեռ.  2-39-82; 

 «Նոր սերունդ եկեղեցի» կրոնական կազմակերպություն -  ղեկավար` Տ. Թադևոսյան, 
ք. Երևան, հեռ. 57-36-53; 

 «Երևանի ավետարանական հավատքի քրիստոնյաների եկեղեցի» կրոնական 
կազմակերպություն - ք. Երևան, հեռ. 47-25-77; 

 
 «Աստծո օծյալ» կրոնական կազմակերպություն - ղեկավար` Ա. Թովմասյան, ք. 

Երևան, հեռ. 54-83-94; 
 «Աստծո եկեղեցի»-«Օծյալ սերունդ» կրոնական կազմակերպություն - ղեկավար` Զ. 

Ասատրյան, Արմավիրի մարզ, գյուղ Այգեշատ, հեռ. 54 83 94; 
 «Հայաստանի «Կյանքի խոսք» եկեղեցի» - ղեկավար` Ա. Սիմոնյան, Երևան, հեռ.  
      23-83-30; 
 «Ավետարանական հավատքի քրիստոնյաների «Այվող մորենի» եկեղեցի» կրոնական 

կազմակերպություն - ղեկավար` Վ. Դավթյան, ք. Վանաձոր; 
 «ՀՀ «Աստծո ժողովուրդ» Ամբողջ Ավետարանական եկեղեցի» կրոնական 

կազմակերպություն - ղեկավար` Ր. Շահվերդյան, ք. Երևան;  
 «ՀՀ  Ավետարանական հավատքի «Ռեմա» եկեղեցի» կրոնական կազմակերպություն, 

ք. Երևան, հեռ. 45-01-76; 
 «Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի «Փրկության խոսք» քրիստոնեական 

ավետարանական եկեղեցի» - ղեկավար` համայնքի հովիվ Տիգրան Պեպանյան; 
 «Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի «Փրկության խոսք» քրիստոնեական 

ավետարանական եկեղեցի» - ղեկավար` Տիգրան Պեպանյան; 
 

 «Հայաստանի Շաբաթապահ-գալստական(ադվենտիստական) եկեղեցի» - ղեկավար` 
Դուգլաս Հարդթ,  Երևան, հեռ. 77-48-12; 

 
 «Նորառաքելոց եկեղեցու Հայաստանի համայնք» – ղեկավար` Ռաֆայել Մովսիսյան 

(շրջանային ավագ) Երևան, հեռ. 28-19-84; 
 «Հայաստանի բահայիների համայնք» - ՀՀԱԺ գլխ. քարտուղար` Էդվարդ Մանասյան,  

Երևան, հեռ. 27-57-84; 
 «Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու» Հայաստանի կրոնական 

համայնք» – ղեկավար`  Ռոնալդ Դան, Երևան, հեռ. 27-57-87; 
 «Ավետարանի քրիստոնյաների Երևանի եկեղեցի» (Վոչման Նիի Տեղական եկեղեցի) –

Տիգրան Հայրապետյան (խորհրդի նախագահ), Երևան, հեռ. 72-02-78; 
 «Հայաստանի Հանրապետությունում Եհովայի վկաների քրիստոնեական կրոնական 

կազմակերպություն», խորհրդի նախագահ Հրաչ Քեշիշյան, Երևան, հեռ. 53-00-95; 
 

 «Հայաստանի Աստվածաշնչային Ընկերություն» - ղեկավար` Գերաշնորդհ Տեր Եզնիկ 
արքեպիսկոպոս Պետրոսյան, Հրաչ սարկավագ՝ քարտուղար, Հայր Արշավիր,  
Երևան, հեռ. 56-4, 9-06, 58-55-09; 

 
 «ԱՄՆ-ի «ԱԳԱՊԵ» կրոնաբարե-գործական կազմակերպության ՀՀ մասնաճյուղ» – 

Նաիրա Մելքոնյան (գործադիր տնօրեն), Երևան, հեռ. 26-07-56; 
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 «Ֆրանսիայի «Հույս Հայաստանի Համար» կազմակերպության Հայաստանի 
մասնաճյուղ» – Ռընե Լևոնյան (նախագահ), երևան,  հեռ. 26-36-56; 

 «Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական  ընկերակցության» Հայաստանի  մասնաճյուղ» - 
ղեկավար` Ռընե Լևոնյան , երևան, հեռ. 26-36-56; 

 «Աստվածաշնչային Հայկական Միություն» բարեսիրական կազմակերպություն» – 
ղեկավար` Մանիկ Էլոյան, Երևան, հեռ. 64-82-31; 

 Վանաձորի «Գեդեոն» բարեգործ. կազմ. – ղեկավար` Վ.Թովմասյան, Վանաձոր, հեռ. 
5-55-36, 2-56-40; 

 
 «Հայաստանի «Տիեզերական առաքելություն» հոգևոր միություն» – Կարինե Իգիթյան 

(նախագահ) Երևան, հեռ. 27-61-88; 
 

 «Արորդիների Ուխտ» կրոնական համայնք» - գերագույն մեհենական խորհրդի 
նախագահ Զոհրաբ Պետրոսյան, Հայրապետյան Գագիկ, Երևան, 58-79-26։ 

 
 
 
 


