
 

1 
17.01. 
2014թ 

Շիրակի 
մարզպետ

արան 

Նիկողոսյան 
Անահիտ 

ք. Գյումրի 
Պ. Սևակ փ. 1-ին շ. 

54ա բն 

բուժօգնությունը  
պետական պատվերի 
շրջանակներում 
կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
09.02.2006թ. թիվ 291-Ն որոշման 
8.1. կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Անահիտ Նիկողոսյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

2 - - 
Մարգարյան 

Կարեն 
ք. Գյումրի 

217/080 

Բուժումը պետ պատվերի 
շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
09.02.2006թ. թիվ 291-Ն որոշման 
8.1. կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Կարեն Մարգարյանին՝ 
բուժօգնությունը 
կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

3 - - 
Սարգսյան 

Ռուսան 

ք. Գյումրի 
Իսահակյան փ. 4ա շ. 

57 բն 

Բուժումը պետ պատվերի 
շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
09.02.2006թ. թիվ 291-Ն որոշման 
8.1. կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Ռուզան Սարգսյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

4   
Հեքիմյան 

Սվետլանա 
ք. Գյումրի 

Սևյան 27ա/շ, բն 27 

Բուժումը պետ պատվերի 
շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
09.02.2006թ. թիվ 291-Ն որոշման 
8.1. կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Սվետլանա Հեքիմյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 



ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

5 - - 
Մարգարյան 

Քնարիկ 

ք. Գյումրի 
Աբովյան 1-ին նրբ,  

տուն 61 

Բուժումը պետ պատվերի 
շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
09.02.2006թ. թիվ 291-Ն որոշման 
8.1. կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Քնարիկ Մարգարյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

6 - - 
Նավասարդյան 

Նաիրա 

ք. Գյումրի 
Երև. Խճ 159 ա/շ, բն 

13 

Բուժումը պետ պատվերի 
շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
09.02.2006թ. թիվ 291-Ն որոշման 
8.1. կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Նաիրա Նավասարդյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

7 - - 
Ղանդիլյան 

Արտյոմ 

ք. Գյումրի 
Մ.Ավետիսյան 13շ, 

բն 24 

Բուժումը պետ պատվերի 
շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
09.02.2006թ. թիվ 291-Ն որոշման 
8.1. կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Արտյոմ Ղանդիլյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 - - 
Թումասյան 

Արամ 

ք. Գյումրի 
Արվելաձե 12ա/շ, բն 

18 

Բուժումը պետ պատվերի 
շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
09.02.2006թ. թիվ 291-Ն որոշման 
8.1. կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Արամ Թումասյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

9 - - 
Հարությունյան 

Ցողիկ 
գ. Քարաբերդ 

Բուժումը պետ պատվերի 
շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
09.02.2006թ. թիվ 291-Ն որոշման 
8.1. կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Ցողիկ Հարությունյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
24.01. 
2014թ 

Շիրակի 
մարզպետ

արան 

Մելքոնյան 
Նինա 

ք. Գյումրի 
Երև.խճ 7-րդ քոթեջ 

բուժօգնությունը  
պետական պատվերի 
շրջանակներում 
կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
09.02.2006թ. թիվ 291-Ն որոշման 
8.1. կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Նինա Մելքոնյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 



սահմաններում 

2 - - 
Ղազարյան 

տոսյա 

ք. Գյումրի 
Հանեսօղլյան 1-ին 

նրբ, տուն 13 

Բուժումը պետ պատվերի 
շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
09.02.2006թ. թիվ 291-Ն որոշման 
8.1. կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Տոսյա Ղազարյանին՝ 
բուժօգնությունը 
կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

3 - - Ավագյան Լիզա 
ք. Գյումրի 

133/002 

Բուժումը պետ պատվերի 
շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
09.02.2006թ. թիվ 291-Ն որոշման 
8.1. կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Լիզա Ավագյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

4   
Գմբոյան 
Արմենակ 

ք. Գյումրի 
Մ.Ավետիսյան 3շ, բն 

20 

Բուժումը պետ պատվերի 
շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
09.02.2006թ. թիվ 291-Ն որոշման 
8.1. կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Արմենակ Գմբոյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 



5 - - 
Գրիգորյան 

Սլավիկ 
ք. Գյումրի 

Եսայան 10 տուն 

Բուժումը պետ պատվերի 
շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
09.02.2006թ. թիվ 291-Ն որոշման 
8.1. կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Սլավիկ Գրիգորյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

6 - - 
Ավետիսյան 

Անահիտ 
ք. Գյումրի 

Եսայան 10 տուն 

Բուժումը պետ պատվերի 
շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
09.02.2006թ. թիվ 291-Ն որոշման 
8.1. կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Անահիտ Ավետիսյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

7 - - 
Հարությունյան 

Գևորգ գ. Ողջի 

Բուժումը պետ պատվերի 
շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
09.02.2006թ. թիվ 291-Ն որոշման 
8.1. կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Գևորգ Հարությունյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

8 - - 
Կակոսյան 

Խաչիկ 
գ. Զորակերտ 

Բուժումը պետ պատվերի 
շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
09.02.2006թ. թիվ 291-Ն որոշման 
8.1. կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Խաչիկ Կակոսյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

սահմաններում 

9 - - 
Սումբուլյան 

Սուրեն գ. Բավրա 

Բուժումը պետ պատվերի 
շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
09.02.2006թ. թիվ 291-Ն որոշման 
8.1. կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Սուրեն Սումբուլյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 



 
 
 

 

1 
31.01. 
2014թ 

Շիրակի 
մարզպետ

արան 

Հայրիկյան 
Լիդա 

ք. Գյումրի 
Գարեգին Ա փող. 6շ, 

բն 18 

Հետազոտությունը 
պետական պատվերի 
շրջանակներում 
կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ Առողջապա 
հության նախարարության 
01.02.2012թ. «Պետության 
կողմից երաշխավորված 
անվճար բժշկական 
օգնության եվ սպասարկման 
շրջանակներում հատուկ եվ 
դժվարամատչելի ախտորոշիչ 
հետազոտությունների 
տրամադրման չափորոշիչ 
հաստատելու մասին» թիվ 
161-Ա հրամանի, Շիրակի 
մարզպետարանը  
առաջարկում է Լիդա 
Հայրիկյանի գլխուղեղի 
համակարգչային  
շերտագրումը կազմակերպել 
անվճար հիմունքներով 


