բնակության վայրը
(փոստային հասցեն),
հեռախոսահամարները,
էլեկտրոնային փոստի
հասցեն

ծանոթություն (լրացվում
է ըստ անհրաժեշտության)

2

ընդհանուր աշխատանքային
ստաժը, այդ թվում՝
քաղաքացիական
ծառայության ստաժը և
մասնագիտական
աշխատանքային ստաժը

1

համակարգչային
գիտելիքների
իմացությունը

գրանցման հիմքը

12

13

14

15

16

22.09.1962
թ.

Երևանի ժողովրդական տնտեսության
ինստիտուտ, ուսման սկիզբը 1979 թ.,
ավարտը՝ 1985 թ.,
005606843, 13.10.2027,
մասնագիտությունը՝հաշվապահական
013, 3209620121
հաշվառում և տնտ. գործուն. վերլուծ.,
որակավորումը՝ տնտեսագետ, ЛВ N 000628,
05.07.1985 թ.

Ռուսերեն`
տիրապետում է
ազատ

Windows,
Word,Exel

ընդ.ստաժ՝ 28
տ., 10 ամ.,
քաղ.ծառ.ստաժ՝
14 տ., 3 ամիս

ք. Երևան Դավիթաշեն 4
թաղ. 17/1 շ 2 բն.,
091-351-771 Ara
Torosyanc@cadastre.a
m

30.05.1965
թ.

Երևանի ժողովրդական տնտեսության
ինստիտուտ, ուսման սկիզբը 1983 թ.,
ավարտը՝ 1987 թ.,
000168435, 09.11.2022,
մասնագիտությունը՝հաշվապահական
001, 8005650051
հաշվառում և տնտ. գործուն. վերլուծ.,
որակավորումը՝ տնտեսագետ,
МВ
004595, 05.07.1985 թ. 30.06.1987 թ.

Ռուսերեն՝
կարդում է և
կարողանում է
բացատրվել,
անգլերեն՝
կարդում է և
կարողանում է
բացատրվել:

Windows,
Word,Exel

ընդ.ստաժ՝ 30
տ., 3 ամ.,
քաղ.ծառ.ստաժ՝
15 տ., 3 ամիս

ք. Սիսան, Ա.
Բակունցի փ., տ. 9,
094-92-82-86

23.08.1971
թ.

010287712,13.11.2027,
005, 3308710072

Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ,
ուսման սկիզբ 1988թ, ավարտը՝ 1993 թ.
Մասնագիտությունը՝
շինարար,
որակավորումը՝ ինժեներ-շինարար ЦВВ
015110
ԵՐՃՇ_ի
ասպիրանտուրա 1994-1997 թթ

Ռուսերեն`
տիրապետում է
ազատ
,անգլերեն՝
կարդում և
թարգմանում է
բառարանով

Windows,
Word,Exel

ընդ.ստաժ՝ 21
տ., 6 ամ.,
քաղ.ծառ.ստաժ՝
15 տ., 4 ամիս

ք.Երևան, Քոչարյան 14
շ. 7 բն., 091-989889

21.04.1966
թ.

Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա,
սկիզբը՝ 1988թ. ավարտը՝ 1995 թ.,
006388516, 16.11.2027,
մասնագիտությունը՝ անասնաբուծություն,
001, 3104660247
որակավորումը՝ անասնաբուծություն
Ա N
012381 18.08.1995 թ.

Ռուսերեն՝
կարդում է և
կարողանում է
բացատրվել,
անգլերեն՝
կարդում է և
կարողանում է
բացատրվել:

Windows,
Word,Exel

ընդ.ստաժ՝ 17
տ., 8 ամ.,
քաղ.ծառ.ստաժ՝
15 տ., 4 ամիս

Լոռու մարզ, գյուղ
Ագարակ փ. 8, տ 3
098-39-40-80

Ռուսերեն`
տիրապետում է
ազատ
,անգլերեն՝
կարդում և
թարգմանում է
բառարանով

ընդ.ստաժ՝ 17
ք. Երևան, Մարգարյան
Windows,
տ., 8 ամ.,
22շ., բն.18
091Word,Exel քաղ.ծառ.ստաժ՝ 4 41-54-53,
077-00տ., 8 ամիս
51-11

Ռուսերեն՝
կարդում է և
կարողանում է
բացատրվել

Windows,
Word,Exel

Ռուսերեն`
տիրապետում է
ազատ
,անգլերեն՝
կարդում և
թարգմանում է
բառարանով

ընդ.ստաժ՝ 13
ք.Երևան Մոլդովական
Windows,
տ., 2 ամ.,
17, բն.33,
093Word,Exel քաղ.ծառ.ստաժ՝ 7
57-62-61 armen
տ., 2 ամիս
651@rambler.ru

կադրերի ռեզերվում
գրանցվելու հրամանի
համարը, ամսաթիվը

N

Դիմումի
ամսաթիվը

օտար լեզվի
իմացությունը,
տիրապետման աստիճանը

Ց ՈՒ Ց Ա Կ
ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի ռեզերվում գրանցված քաղաքացիական ծառայողների

վերջին զբաղեցրած
պաշտոնը, ծածկագիրը

ազատման
հրամանի
(որոշման)
համարը

կադրերի
ռեզերվից
հանելու
հիմքը

կադրերի
ռեզերվից
հանելու
հրամանի
համարը,
ամսաթիվը

անուն,
ազգանուն,
հայրանուն

ծննդյան
տարեթիվը,
ամիսը,
ամսաթիվը

3

4

5

6

7

8

9

«Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ
25-Ա
Գեոդեզիայի և հողային
օրենքի 37-րդ հոդվածի 22.10.2018 պետական տեսչության պետ
1-ին մասի 2-րդ կետ

1

22.10.2018

2

«Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ
25-Ա
22.10.2018
օրենքի 37-րդ հոդվածի 22.10.2018
1-ին մասի 2-րդ կետ

3

Գեոդեզիայի և հողային
«Քաղաքացիական
պետական տեսչության
ծառայության մասին» ՀՀ
25-Ա
գեոդեզիայի և
22.10.2018
օրենքի 37-րդ հոդվածի 22.10.2018
քարտեզագրության
1-ին մասի 2-րդ կետ
վերահսկողության բաժնի
պետ

4

Գեոդեզիայի և հողային
«Քաղաքացիական
պետական տեսչության
ծառայության մասին» ՀՀ
25-Ա
գեոդեզիայի և
22.10.2018
օրենքի 37-րդ հոդվածի 22.10.2018
քարտեզագրության
1-ին մասի 2-րդ կետ
վերահսկողության բաժնի
գլխավոր մասնագետ

գեոդեզիայի և հողային
պետական տեսչության
առաջատար մասնագետ
(հաշվապահ)

23-Ա

Արա Թորգոմի
Թորոսյան

409-Ա

Խաչիկյան
Լուսաբեր
Բագրատի

408-Ա

Գրիգորյան
Հրայր
Սերյոժայի

անձը հաստատող
կրթությունը (ուսումնական հաստատության
փաստաթղթի համարը,
անվանումը, ուսման սկիզբը, ավարտը,
տալու վավերականության ստացած մասնագիտությունը, որակավորումը
ամսաթիվը, ում կողմից է
կամ կրթական աստիճանը, դիպլոմի կամ
տրվել, հանրային
վկայականի սերիան, համարը և տալու
ծառայության համարանիշը
ամսաթիվը)

10

11

407-Ա

Չատինյան Արմեն
Հենրիկի

5

Գեոդեզիայի և հողային
«Քաղաքացիական
պետական տեսչության
ծառայության մասին» ՀՀ
25-Ա
հողերի օգտագործման և
22.10.2018
օրենքի 37-րդ հոդվածի 22.10.2018
պահպանման
1-ին մասի 2-րդ կետ
վերահսկողության բաժնի
պետ

412-Ա

Մինասյան
Հովհաննես
Ալբերտի

27.05.1971
թ.

010210821, 08.12.2027,
001, 3705710133

Երևանի ժողովրդական տնտեսության
ինստիտուտ, ուսման սկիզբը 1989 թ.,
ավարտը՝ 1994 թ.,
մասնագիտությունը՝տնտեսագետ,
որակավորումը՝ տնտեսագետ,
ШВ N 686537, 05.07.1985 թ. 09.06.
1994 թ.

6

22.10.2018

Գեոդեզիայի և հողային
պետական տեսչության
հողերի օգտագործման և
պահպանման
վերահսկողության
գլխավոր մասնագետ

416-Ա

Վարղամյան Արամ
Հարությունի

23.06.1979
թ.

010279636, 11.11.2027,
001, 3314790147

Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա,
սկիզբը՝ 1997թ.ավարտը՝ 2001 թ.,
մասնագիտությունը՝ հողաշինարար,
որակավորումը՝ ճարտարապետ հողաշինարար
AB N 003043 21.06.2001 թ.

7

գեոդեզիայի և հողային
«Քաղաքացիական
պետական տեսչության
ծառայության մասին» ՀՀ
25-Ա
հողերի օգտագործման և
22.10.2018
օրենքի 37-րդ հոդվածի 22.10.2018
պահպանման
1-ին մասի 2-րդ կետ
վերահսկողության բաժնի
առաջատար մասնագետ

8

«Քաղաքացիական
վերահսկողության
ծառայության մասին» ՀՀ
27-Ա
վարչության սպասարկման
22.10.2018
օրենքի 37-րդ հոդվածի 25.10.2019
գրասենյակների
1-ին մասի 2-րդ կետ
համակարգման բաժնի պետ

«Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ
25-Ա
օրենքի 37-րդ հոդվածի 22.10.2018
1-ին մասի 2-րդ կետ

410-Ա

Գրիգորյան
Արմեն Աշոտի

10.08.1981
թ.

Մոսկվայի տնտեսագիտության և
վիչակագրության պետական համալսարան
004638193, 19.06.2024,
МЭСН ուսման սկիզբը 2005թ.,ավարտը՝
009, 2008810305
2010թ.,մասնագիտությունը՝ տնտեսագետմենեջեր,որակավորումը՝ հակաճգնաժամային
կառավարում ВСГ 5468803, 30.09.2010թ.

441-Ա

Թեմուրյան
Ռոբերտ Մուշեղի

11.07.1963
թ.

AK03476231, 23.07.2019
թ. , 003, 2107360143

Երևանի պետական մանկավարժական
ինստիտուտ,սկիզբը՝ 1982 թ., ավարտը՝
1989թ.,մասնագիտությունը՝
աշխարհագրագետ, որակավորումը՝
մանկավարժ մեթոդիստ ТБ-1 N 063190
17.07.1989 թ.

ընդ.ստաժ՝ 12
տ., 7 ամ.,
քաղ.ծառ.ստաժ՝
12 տ., 7 ամիս

Տավուշի մարզ,
ք. Նոյեմբերյան,
Կամոյի փ., շ. 9
բն. 19, 094-99-8891

Ռուսերեն՝
ընդ.ստաժ՝ 13
տիրապետում է
ք. Երևան,Արտաշիսյան
Windows,
տ., 10 ամ.,
ազատ ,
59 շ., բն. 7 096-67Word, Exel քաղ.ծառ.ստաժ՝ 3
վրացերեն՝տիրապ
19-42,
տ., 8 ամիս
ետում է ազատ

9

25.12.2018

«Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ
37-Ա,
Վայոց ձորի մարզային
օրենքի 37-րդ հոդվածի 25.12.2018 ստորաբաժանման ղեկավար
1-ին մասի 2-րդ կետ

10

«Քաղաքացիական
Վայոց ձորի մարզային
ծառայության մասին» ՀՀ
37-Ա,
ստորաբաժանման
25.12.2018
օրենքի 37-րդ հոդվածի 25.12.2019 հաշվառման տվյալների
1-ին մասի 2-րդ կետ
մուտքագրման բաժնի պետ

11

«Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ
37-Ա,
25.12.2018
օրենքի 37-րդ հոդվածի 25.12.2020
1-ին մասի 2-րդ կետ

Վայոց ձորի մարզային
ստորաբաժանման անշարժ
գույքի ռեգիստր

12

«Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ
37-Ա,
25.12.2018
օրենքի 37-րդ հոդվածի 25.12.2021
1-ին մասի 2-րդ կետ

Վայոց ձորի մարզային
ստորաբաժանման անշարժ
գույքի ռեգիստր

13

25.12.2018

«Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ
37-Ա,
օրենքի 37-րդ հոդվածի 25.12.2022
1-ին մասի 2-րդ կետ

Վայոց ձորի մարզային
ստորաբաժանման անշարժ
գույքի ռեգիստր

14

«Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ
37-Ա,
25.12.2018
օրենքի 37-րդ հոդվածի 25.12.2023
1-ին մասի 2-րդ կետ

Վայոց ձորի մարզային
ստորաբաժանման արխիվի
բաժնի առաջատար
մասնագետ

15

«Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ
37-Ա,
25.12.2018
օրենքի 37-րդ հոդվածի 25.12.2024
1-ին մասի 2-րդ կետ

Վայոց ձորի մարզային
ստորաբաժանման 1-ին
կարգի մասնագետ
(հաշվապահ)

36-Ա

Սամվել Ադամյան
Արարատի

562-Ա

Արթուր
Բարսեղյան
Համլետի

562-Ա

Սամվել
Ոսկանյան
Ռազմիկի

562-Ա

Ռոման Մկրտչյան
Վալերիկի

562-Ա

Գայանե
Մարտիրոսյան
Վարդանի

Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական
ինստիտուտ, սկիզբը՝1978 թ., ավարտը՝
1983 թ., մասնագիտությունը՝ կապակցող
նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա,
որակավորումը՝ ինժեներ-քիմիկ-տեխնոլոգ,
ИВ N 011071, 11.07.1983 թ.

1957.09.29

նույնականացման
քարտ՝000264861, տրված
11.11.2012 թ., 037
կողմից

1980.04.15

Հայաստանի պետական ագրարային
համալսարան, սկիզբը՝ 2004թ., ավարտը՝
նույնականացման
2010 թ., մասնագիտությունը՝ ագրարային
քարտ՝008841173, տրված
արտադրության տնտեսագիտություն և
04.10.2017, 037 կողմից
կառավարում, որակավորումը՝ տնտեսագետ,
AD N 079658, 14.06.2010 թ.

ռուսերեն՝
տիրապետում է
ազատ

1973.06.12

նույնականացման քարտ՝
007436033, տրված
14.08.2015 թ., 037
կողմից

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական
համալսարան, սկիզբը՝ 1990 թ., ավարտը՝
1995 թ., մասնագիտությունը՝ օգտակար
հանածոների հանքավայրերի հետախուզման
տեխնիկա և տեխնոլոգիա, որակավորում՝
լեռնային ինժեներ, Ա N 022224,
23.04.1996 թ.

ռուսերեն՝
տիրապետում է
ազատ

ընդհանուր՝ 19 ք. Եղեգնաձոր, Մոմիկի
Windows,
տարի 9 ամիս,
փողոց 8 շենք 22 բն
Word, Exel քաղ.ծառ.ստաժ՝ 9 ., 0-281-2-52-15,
տարի 10 ամիս
096-02-52-15

1982.07.08

նույնականացման քարտ՝
005205547, տրված
17.06.2014 թ., 020
կողմից

Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա,
սկիզբը՝ 1999 թ., ավարտը՝ 2003 թ.,
մասնագիտությունը՝ հողաշինարարություն,
որակավորումը՝ ճարտարագետ-հողաշինարար,
AB N 013046, 06.06.2003 թ.

ռուսերեն՝
տիրապետում է
ազատ,
անգլերեն՝
կարդում է և
կարող է
բացատրվել

ք. Վայք, Շահումյան
Windows,
քաղ.ծառ.ստաժ՝ փողոց 72 տուն, 0-281Word, Exel 11 տարի 1 ամիս 2-55-59, 094-07-7716

նույնականացման քարտ՝
006092167, տրված
04.11.2017 թ., 037
կողմից

Խ. Աբովյանի անվան Աշխատանքային կարմիր
դրոշի շքանշանակիր հայկական պետական
մանկավարժական ինստիտուտ, սկիզբը՝ 1976
թ., ավարտը՝ 1980 թ.,
մասնագիտությունը՝ մանկավարժություն և
հոգեբանություն (նախադպրոցական),
որակավորումը՝ նախադպրոցական
մանկավարժության և հոգեբանության
ուսուցիչ, նախադպրոցական
դաստիարակության մեթոդիստ, ЖВ N
004231, 04.07.1980 թ.

ռուսերեն՝
տիրապետում է
ազատ,
անգլերեն՝
կարդում է և
կարող է
բացատրվել,
գերմաներեն՝
կարդում է և
կարող է
բացատրվել

ընդհանուր՝ 38
ք. Եղեգնաձոր,
Windows,
տարի 1 ամիս,
Խանջյան փողոց 56
Word, Exel քաղ.ծառ.ստաժ՝ 9 տուն, 0-281-2-26-09,
տարի 2 ամիս
093-22-26-09

ՌԴ Իրկուտսկի ժողովրդական տնտեսության
ինստիտուտ, սկիզբը՝ 1981 թ., ավարտը՝
1985 թ., մասնագիտությունը՝
հաշվապահական հաշվառում, որակավորումը՝
տնտեսագետ, MB N 589629, 30.06.1985 թ.

անգլերեն՝
կարդում է և
կարող է
բացատրվել,
ռուսերեն՝
կարդում է և
կարող է
բացատրվել

ընդհանուր՝ 37
ք. Եղեգնաձոր,
Windows,
տարի 2 ամիս,
Ավագյան փողոց 8
Word, Exel քաղ.ծառ.ստաժ՝ 6 տուն, 0-281-2-51-64,
տարի 10 ամիս
077-30-18-38

Երևանի պետական ֆինանսատնտեսագիտական
քոլեջ, սկիզբը՝ 1999 թ., ավարտը՝ 2001
թ., մասնագիտությունը՝ հաշվառում,
որակավորում՝ հաշվապահ, AK N 002891,
17.07.2001 թ.

անգլերեն՝
կարդում է և
կարող է
բացատրվել,
գերմաներեն՝
կարդում է և
կարող է
բացատրվել

Windows,
Word, Exel

1960.01.05

562-Ա

Հրաչյա Դավթյան
Գրիգորի

նույնականացման քարտ՝
010276277, տրված
13.11.2017 թ., 037
կողմից

562-Ա

Անահիտ
Մկրտչյան
Ադիբեկի

նույնականացման քարտ՝
008168445, տրված
20.10.2017 թ., 037
կողմից

ռուսերեն՝
կարդում է և
կարող է
բացատրվել

ընդհանուր՝ 37
Windows,
տարի 10 ամիս,
Word, Exel քաղ.ծառ.ստաժ՝ 7
տարի 1 ամիս

Windows,
Word,
Exel,
Access

Վայոց ձորի մարզ, գ.
Վերնաշեն, 1 փողոց 3
նրբ. 9 տուն, 0-281-255-77, 093-33-69-46

ընդհանուր՝ 16
ք. Եղեգնաձոր, Վ.
տարի 9 ամիս,
Զորավարի փողոց 29
քաղ.ծառ.ստաժ՝ տուն, 0-281-2-55-59,
14 տարի 6 ամիս
055-01-18-89

ընդհանուր՝ 23
տարի 6 ամիս, ք. Եղեգնաձոր,
քաղ.ծառ.ստաժ՝ Օրբելու փողոց 2 տուն
14 տարի 3 ամիս

