
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
07.02. 
2014թ 

Շիրակի 
մարզպետ

արան 

Կարապետյան 
Մարիամ 

ք. Գյումրի 
Հանեսօղլյան 5շ, բն 3 

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 
Մարիամ Կարապետյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

2 - - 
Կարապետյան 

Հովհաննես 

ք. Գյումրի 
Մսի կոմբինատ 1շ, 

բն 38 

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 
Հովհաննես Կարապետյանին՝ 
բուժօգնությունը 
կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 



 
 
 

1 
14.02. 
2014թ 

Շիրակի 
մարզպետ

արան 

Թովմասյան 
Հովհաննես 

ք. Գյումրի 
Մուշ-2 թաղ, 2/1շ, բն 

14 

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 
Հովհաննես Թովմասյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

2 - - 
Անտիկյան 
Ստյոպա 

ք. Գյումրի 
Անի թաղ, 13փող, 

6գ/շ, բն 3 

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 
Ստյոպա Անտիկյանին՝ 
բուժօգնությունը 
կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

3 - - 
Անուշյան 

Հայկարամ 

ք. Գյումրի 
Շերամի 2-րդ թաղ, 1-

4շ, բն 9 

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 
Հայկարամ Անուշյանին՝ 
բուժօգնությունը 
կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4   
Մկրտչյան 
Վանյուշա 

ք. Գյումրի 
Աբովյան 75 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 
Վանյուշա Մկրտչյանին՝ 
բուժօգնությունը 
կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

5 - - 
Բոյախչյան 
Անահիտ գ. Շիրակ 

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 Բոյախչյանին՝ 
բուժօգնությունը 
կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 



 

1 
21.02. 
2014թ 

Շիրակի 
մարզպետ

արան 

Ղանդիլյան 
Ստելլա 

ք. Գյումրի 
Նժդեհի 9շ, բն 2 

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 
Ստելլա Ղանդիլյանին՝ 
բուժօգնություը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

2 - - 
Խաչատրյան 

Սամվել 

ք. Գյումրի 
Կ.Դեմիրճյան 22 

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 
Սամվել Խաչատրյանին՝ 
բուժօգնությունը 
կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

3 - - 
Թադևոսյան 

Լաուրա 

ք. Գյումրի 
Հնոցավան 1-ին 

շարք, տուն 4 

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 
Լաուրա Թադևոսյանին՝ 
բուժօգնությունը 
կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4   
Բաղդասարյան 

Գագիկ 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 
Գագիկ Բաղդասարյանին՝ 
բուժօգնությունը 
կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

5 - - 
Հովհաննիսյան 

Անահիտ գ. Ջրառատ 

Որդու՝ Ալիկ Իսրայելյանի 
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 
Ալիկ Իսրայելյանին՝ 
բուժօգնությունը 
կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 



 
 

1 
28.02. 
2014թ 

Շիրակի 
մարզպետ

արան 

Գրիգորյան 
Սիլվա 

ք. Գյումրի 
Սարգսյան փ. 3-րդ 

նրբ. 10-րդ տուն 

Բուժումը պետ պատվերի 
պատվերի շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
26.12.2013թ. թիվ 1515-Ն որոշման 
9-րդ կետի, 8-րդ  ենթակետի բ 
կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Սիլվա Գրիգորյանին՝ 
բուժօգնությունը 
կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

2 - - 
Մարգարյան 

Արամ 

ք. Գյումրի 
Ղորղանյան փ. 7-րդ 

նրբ., 15 տուն 

Բուժումը պետ պատվերի 
շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
26.12.2013թ. թիվ 1515-Ն որոշման 
9-րդ կետի, 8-րդ  ենթակետի բ 
կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Արամ Սարգսյանին՝ 
բուժօգնությունը 
կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

3 - - 
Դանիելյան 

Արկադի 
ք. Գյումրի 

131/033 

Բուժումը պետ պատվերի 
շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 
26.12.2013թ. թիվ 1515-Ն որոշման 
9-րդ կետի, 8-րդ  ենթակետի բ 
կետի՝ ՀՀ Շիրակի  
մարզպետարանը ուղեգրում է 
Արկադի Դանիելյանին՝ 
բուժօգնությունը 
կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 



 սահմաններում 

4   
Ծերունյան 

Աշոտ 
գ. Ախուրյան 

Կնոջ՝ Ռաիսա Բոյկոյի 
Բուժումը  ողնաշարի 
գոտկա-սրբանային 

հատվածի 
համակարգչային  

շերտագրումը անվճար  
կազմակերպելու 
խնդրանքովով 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ Առողջապահո 
ւթյան նախարարության 
01.02.2012թ. «Պետության կողմից 
երաշխավորված անվճար 
բժշկական օգնության և 
սպասարկման շրջանակներում 
հատուկ և դժվարամատչելի 
ախտորոշիչ 
հետազոտությունների 
տրամադրման չափորոշիչ 
հաստատելու մասին» թիվ 161-Ա 
հրամանի, Շիրակի մարզպե 
տարանը  Ախուրյանի ՄՄԱԿ-ի 
տնօրինութանը առաջարկում է 
Ռաիսա Բոյկոյի ողնաշարի 
գոտկա-սրբանային հատվածի 
համակարգչային  շերտագրումը 
կազմակերպել անվճար 
հիմունքներով 


