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1 22.12.2020 թ.

«Քաղաքացիական 
ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենքի 24-րդ հոդվածի    3-
րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 

10-րդ մասերի

540-Ա 
22.12.2020 թ.

Անշարժ գույքի գրանցման 
միասնական 

ստորաբաժանման 
իրավաբանական բաժնի 

պետ

526-Ա Հիմքի վերացում
N 166-Ա, 

22.06.2021 թ.
Արմեն Մուսայան 

Աշոտի
04.08.1976 թ. 007094881, 02.12.2015, 011

Երևանի «Գրիգոր Զոհրապ» համալսարան, 
ուսման սկիզբը 1993 թ., ավարտը՝ 1998 թ., 
մասնագիտությունը՝ իրավագիտություն, 
որակավորումը՝  իրավաբան, N 00365, 

23.06.1998 թ.,                                   «Մխիթար 
Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային 

համալսարան, ուսման սկիզբը 1999 թ., 
ավարտը՝ 2003 թ., մասնագիտությունը՝ 

իրավագիտություն, որակավորումը՝  
իրավաբան, AB N 014760, 17.07.2003 թ.,      

ռուսերեն` լավ, 
անգլերեն՝  
բավարար

Windows, 
Word, Exel

ընդ.ստաժ՝ 20 տ.,  3 ամ., 
քաղ.ծառ.ստաժ՝  17 տ.,   

11 ամիս

ք. Երևան, Կենտրոն, 
Պուշկինի փ., շ. 48 ,             

091-430-880              

2 22.12.2020 թ.

«Քաղաքացիական 
ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենքի 24-րդ հոդվածի    3-
րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 

10-րդ մասերի

541-Ա 
22.12.2020 թ.

Անշարժ գույքի գրանցման 
միասնական 

ստորաբաժանման 
իրավաբանական բաժնի 

ավագ մասնագետ

525-Ա Անձնական դիմումը
N 557-Ա, 

29.12.2020 թ.

Հրահատ 
Ավետիսյան 
Հովհաննեսի

31.05.1959 թ. 10287969, 13.11.2017, 007 

Երևանի պետական համալսարան, ուսման 
սկիզբը 1976 թ., ավարտը՝ 1981 թ., 

մասնագիտությունը՝ մաթեմատիկայի, 
որակավորումը՝  մաթեմատիկոսի,                  

ЖВ N 012140, 25.09.1981 թ.   

ռուսերեն` 
բավարար, 
անգլերեն՝  
բավարար

Word, Exel
ընդ.ստաժ՝ 37 տ.,  11 ամ., 
քաղ.ծառ.ստաժ՝  20 տ., 2 

ամիս

ք. Երևան, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Գոգոլի փ., տուն 

38, 091-355-456 

3 22.12.2020 թ.

«Քաղաքացիական 
ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենքի 24-րդ հոդվածի    3-
րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 

10-րդ մասերի

534-Ա 
22.12.2020 թ.

Անշարժ գույքի գրանցման 
միասնական 

ստորաբաժանման 
իրավաբանական բաժնի 

ավագ մասնագետ

524-Ա Անձնական դիմումը
N 554-Ա, 

29.12.2020 թ.

Արման 
Համբարձումյան 

Բարեղամի
20.021985 թ. 006831788, 20.04.2016, 007

Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան, ուսման սկիզբը 2002 թ., 
ավարտը՝ 2006 թ., մասնագիտությունը՝ 

գյուղատնտեսության մեքենաների և 
սարքավորումներ, որակավորումը՝  

ճարտարագետ, AD N 039030, 31.05.2006 թ.   

ռուսերեն` լավ, 
անգլերեն՝  
բավարար

Word, Exel
ընդ.ստաժ՝ 13 տ.,  

քաղ.ծառ.ստաժ՝  12 տ.
ք. Ապարան, 6 փ. , տուն 

42 , 094-424-123

4 22.12.2020 թ.

«Քաղաքացիական 
ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենքի 24-րդ հոդվածի    3-
րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 

10-րդ մասերի

533-Ա 
22.12.2020 թ.

Անշարժ գույքի գրանցման 
միասնական 

ստորաբաժանման 
իրավաբանական բաժնի 

ավագ մասնագետ

523-Ա Անձնական դիմումը
N 553-Ա, 

29.12.2020 թ.

Ռոբերտ 
Ղազարյան 
Ասատուրի

13.06.1962 թ. 009539875, 29.12.2017, 012

Երևանի հյուսիսային համալսարան, ուսման 
սկիզբը 2010 թ., ավարտը՝ 2014 թ., 

մասնագիտությունը՝ իրավագիտության, 
որակավորումը՝  իրավաբան,                        AB 

201987, 10.07.2014 թ. 

ռուսերեն` լավ, Word, Exel
ընդ.ստաժ՝ 27 տ., 10 

ամիս, քաղ.ծառ.ստաժ՝  13 
տ., 10 ամիս

ք. Երևան, Վ. 
Ռուստամյան փ., տուն  

12/1 ,                098-413-041

5 22.12.2020 թ.

«Քաղաքացիական 
ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենքի 24-րդ հոդվածի    3-
րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 

10-րդ մասերի

535-Ա 
22.12.2020 թ.

Անշարժ գույքի գրանցման 
միասնական 

ստորաբաժանման 
իրավաբանական բաժնի 

ավագ մասնագետ

522-Ա Անձնական դիմումը
N 559-Ա, 

29.12.2020 թ.
Դավիթ 

Ղարիբյան Լևոնի
14.07.1982 թ. 009558958, 09.01.2018, 044

Երևանի պետական տնտեսագիտական 
ինստիտուտ, սկիզբը 1999 թ., ավարտը՝ 2004 թ., 

մասնագիտությունը՝ շուկայագիտություն, 
որակավորումը՝  տնտեսագետ,                        

AD 021891, 16.06.2004,                           Երևանի 
հյուսիսային համալսարան, սկիզբը 2012 թ., 

ավարտը՝ 2014 թ., մասնագիտությունը՝ 
իրավագիտության, որակավորումը՝  

իրավաբան,                        AM 045946, 
10.07.2014 թ.

ռուսերեն` լավ, 
անգլերեն՝ լավ,

Word, Exel
ընդ.ստաժ՝ 15 տ., 11 ամիս, 
քաղ.ծառ.ստաժ՝  15 տ., 11 

ամիս

ք. Վայք, Շահումյան փ.,      
տուն  52 ,                                    

091-324-283

6 22.12.2020 թ.

«Քաղաքացիական 
ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենքի 24-րդ հոդվածի    3-
րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 

10-րդ մասերի

536-Ա 
22.12.2020 թ.

Անշարժ գույքի գրանցման 
միասնական 

ստորաբաժանման 
իրավաբանական բաժնի 

ավագ մասնագետ

518-Ա Անձնական դիմումը
N 561-Ա, 

29.12.2020 թ.

Սյուզաննա 
Խաչատրյան 

Սարդարի
14.06.1987 թ. 12460275, 15.01.2020, 008

    ՃՇՀԱՀ, սկիզբը 2004 թ., ավարտը՝ 2009 թ., 
մասնագիտությունը՝քաղաքային կադաստր, 
որակավորումը՝  ճարտարագիտության, AB N 

072763, 10.06.2009 թ.,                                                                             
Երևանի հյուսիսային համալսարան, ուսման 

սկիզբը 2012 թ., ավարտը՝ 2014 թ., 
մասնագիտությունը՝ իրավագիտության, 

որակավորումը՝ իրավաբան,                        AM 
N 045957, 10.07.2014,   

ռուսերեն` 
բավարար, 

անգլերեն՝ լավ,
Word, Exel

ընդ.ստաժ՝ 13 տ., 4 ամիս, 
քաղ.ծառ.ստաժ՝  13 տ., 4 

ամիս

ք. Երևան, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Սվաճյան փ.,       

շ. 14 , 098-484-752

7 22.12.2020 թ.

«Քաղաքացիական 
ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենքի 24-րդ հոդվածի    3-
րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 

10-րդ մասերի

539-Ա 
22.12.2020 թ.

Անշարժ գույքի գրանցման 
միասնական 

ստորաբաժանման 
իրավաբանական բաժնի 

ավագ մասնագետ

520-Ա Անձնական դիմումը
N 560-Ա, 

29.12.2020 թ.

Գոհար 
Ալեքսանյան 

Բենիկի
05.10.1974 թ. 6004287, 10.02.2017, 044

Երևանի պետական համալսարան, ուսման 
սկիզբը 1991 թ., ավարտը՝ 1996 թ., 

մասնագիտությունը՝իրավագիտություն, 
որակավորումը՝  իրավաբան,                          Ա 

N 015949, 17.07.1996 թ.  

ռուսերեն`  լավ, 
անգլերեն՝ 
բավարար, 

ադրբեջաներեն՝ 
բավարար

Word, Exel
ընդ.ստաժ՝ 22 տ., 

քաղ.ծառ.ստաժ՝  17 տ.,    
6 ամիս

ք. Երևան, Սայաթ-Նովա, 
Անդրանիկի փ., տուն 3,             

094-323-010

8 22.12.2020 թ.

«Քաղաքացիական 
ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենքի 24-րդ հոդվածի    3-
րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 

10-րդ մասերի

537-Ա 
22.12.2020 թ.

Անշարժ գույքի գրանցման 
միասնական 

ստորաբաժանման 
իրավաբանական բաժնի 

ավագ մասնագետ

521-Ա Անձնական դիմումը
N 555-Ա, 

29.12.2020 թ.
Հրայր Գևորգյան 

Աղվանի
14.05.1960 թ. 010095891, 12.12.2017, 069

Երևանի Աշխատանքային Կարմիր դրոշի 
շքանշանակիր պետական համալասարան, 

սկիզբը 1977 թ., ավարտը՝ 1982 թ., 
մասնագիտությունը՝  իրավագիտության, 

որակավորումը՝  իրավաբան,                        ЖВ 
N 013544, 30.09.1982 թ.,                    Եվրասիա 
միջազգային համալսարան,  ուսման սկիզբը 

2011 թ., ավարտը՝2013 թ., մասնագիտությունը՝ 
իրավագիտություն, որակավորումը՝  

իրավագիտության,              AM N 037933, 
03.09.2013 թ. ,    

ռուսերեն` լավ, 
ֆրանսերեն՝  
բավարար

Word, Exel
ընդ.ստաժ՝ 28 տ., 6 ամիս, 

քաղ.ծառ.ստաժ՝  10 տ.,    
2 ամիս

ք. Երևան, Շենգավիթ, 
Մարկվարտի փ., տուն 17,   

099-940-964

9 22.12.2020 թ.

«Քաղաքացիական 
ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենքի 24-րդ հոդվածի    3-
րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 

10-րդ մասերի

532-Ա 
22.12.2020 թ.

Անշարժ գույքի գրանցման 
միասնական 

ստորաբաժանման 
իրավաբանական բաժնի 

ավագ մասնագետ

517-Ա Անձնական դիմումը
N 558-Ա, 

29.12.2020 թ.
Գագիկ Բադեյան 

Մամիկոնի
08.03.1962 թ. 005957840, 22.09.2017, 040

Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, 
ուսման սկիզբը 1980 թ., ավարտը՝ 1985 թ., 
մասնագիտությունը՝արդյունաբերական և 

քաղաքացիական շինարարություն, 
որակավորումը՝  ինժեներ-շինարար,              KB  

N 008941, 05.07.1985 թ. ,               

ռուսերեն` 
բավարար, 

գերմաներեն՝  
բավարար

Word, Exel
ընդ.ստաժ՝ 35 տ.,  1 ամ., 
քաղ.ծառ.ստաժ՝  17 տ.,    

6 ամիս

ք. Գավառ, Զոհված 
Ազատամարտիկների փ.,   

տուն 48,                                     
091-799-448              

10 22.12.2020 թ.

«Քաղաքացիական 
ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենքի 24-րդ հոդվածի    3-
րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 

10-րդ մասերի

538-Ա 
22.12.2020 թ.

Անշարժ գույքի գրանցման 
միասնական 

ստորաբաժանման 
իրավաբանական բաժնի 

ավագ մասնագետ

519-Ա Անձնական դիմումը
N 556-Ա, 

29.12.2020 թ.

Նարինե 
Զաքարյան 

Արմենի
25.06.1988 թ. 010060432, 14.12.2017, 011

Արցախի պետական համալսարան, սկիզբը 
2005 թ., ավարտը՝ 2009 թ., մասնագիտությունը՝  

իրավագիտության, որակավորումը՝  
իրավաբան,                        AB N 066299, 

06.06.2009 թ.,   

ռուսերեն` 
բավարար, 
անգլերեն՝ 
բավարար

Word, Exel
ընդ.ստաժ՝ 11 տ.,  

քաղ.ծառ.ստաժ՝  5 տ.,    5 
ամիս

ք. Երևան, Նոր Նորք, 
Մոլդովական փ., 38 շ, 
բն.15       055-138-008

11 30.12.2020 թ.

«Քաղաքացիական 
ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենքի 24-րդ հոդվածի    3-
րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 

10-րդ մասերի

567-Ա 
30.12.2020 թ.

Կադաստրի կոմիտեի 
իրավաբանական 

վարչության դատական 
մարմինների հետ 
աշխատանքների 

566-Ա Հիմքի վերացում
N 178-Ա, 

30.06.2021 թ.
Հայկ Արշավիրի 

Հովսեփյան
17.07.1958 թ. 011941549, 20.08.2020, 008

Երևանի պետական համալսրան, սկիզբը 1979 
թ., ավարտը՝ 1985 թ., մասնագիտությունը՝  

իրավագիտության, որակավորումը՝  
իրավաբան,  ЛB N 001847, 02.07.1985 թ.,   

ռուսերեն` ազատ, 
անգլերեն՝ 
բավարար

Word, Exel
ընդ.ստաժ՝ 47 տ.,  7 ամ., 

քաղ.ծառ.ստաժ՝  5 տ.,    5 
ամիս

ք. Երևան, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Սեբաստիա 

փ., 24 շ, բն. 16,                        
094-495-566   

Ց ՈՒ Ց Ա Կ
 Կադաստրի կոմիտեի ռեզերվում գրանցված քաղաքացիական ծառայողների 


