
 
 

1 
14.03. 
2014թ 

Շիրակի 
մարզպետ

արան 

Պետրոսյան 
Գևորգ 

ք. Գյումրի 
Հնոցավան 3-րդ 
շարք. 2-րդ տուն 

Բուժումը պետ պատվերի 
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 Պետրոսյանին՝ 
բուժօգնությունը 
կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

2 - - 
Աղաբաբյան 

Արմեն 

ք. Գյումրի 
Կ.Դեմիրճյան 5-րդ 

նրբ, 41 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 
Արմեն Աղաբաբյանին՝ 
բուժօգնությունը 
կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

3 - - 
Բեգլարյան 

Ռիմմա 

ք. Գյումրի 
Կրուպսկայա 43 

տուն 

Ծննդաբերության և 
հետծննդյան  

բուժօգնությունը    
պետական  պատվերի  

շրջանակներում 
ստանալու խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն Հայաստանի 
Հանրապետության 
առողջապահության   
նախարարի  28.12.2012թ.  թիվ  
3143-Ա հրամանի 1-ին գլխի 13-
րդ կետի 3-րդ ենթակետի՝ 
Հայաստանի Հանրապետության 
Շիրակի մարզպետարանը 
ուղեգրում  է Ռիմմա 
Բեգլարյանին՝ նախածննդյան 
(ծննդօգնության պետական 
հավաստագրի տրամադրում), 
ծննդաբերության և հետծննդյան  
բուժօգնությունը  ստանալու  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

պետական  պատվերի  
շրջանակներում 

1 
21.03. 
2014թ 

Շիրակի 
մարզպետ

արան 

Խաչատրյան 
Անահիտ 

ք. Գյումրի 
Մազմանյան 74 տուն 

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

2 - - 
Սարգսյան 

Կարինե 

ք. Գյումրի 
Շիրվանզադե 

156/019 

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



 
 

1 
28.03. 
2014թ 

Շիրակի 
մարզպետ

արան 

Հարոյան 
Ջուլետա գ. Ախուրյան 

Բուժումը պետ 
պատվերի պատվերի 

շրջանակում 
կազմակերպելու 

խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ կառավարու 
թյան 26.12.2013թ. թիվ 1515-Ն 
որոշման 9-րդ կետի, 8-րդ  
ենթակետի բ կետի՝ ՀՀ 
Շիրակի  մարզպետարանը 
ուղեգրում է Ջուլիետա 
Հարոյանին՝ բուժօգնությունը 
կազմակերպելու ,,Հիվանդանո 
ցային բուժում,, ծրագրով 
նախատեսված ֆինանսական 
ծավալների  5%-ի սահման 
ներում 

2 - - 
Գալստյան 

Ռեբեկա 
գ. Մայիսյան 

Բուժումը պետ 
պատվերի շրջանակում 

կազմակերպելու 
խնդրանքով 

 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն ՀՀ Առողջապահու 
թյան նախարարության 
01.02.2012թ. «Պետության 
կողմից երաշխավորված 
անվճար բժշկական օգնու 
թյան եվ սպասարկման 
շրջանակներում հատուկ եվ 
դժվարամատչելի ախտորոշիչ 
հետազոտությունների տրա 
մադրման չափորոշիչ 
հաստատելու մասին» թիվ 
161-Ա հրամանի, Շիրակի 
մարզպետարանը  առաջար 
կում է Ռեբեկա Գալստյանի 
ողնաշարի գոտկասրբանային 
հատվածի համակարգչային  
շերտագրումը կազմակերպել 
անվճար հիմունքներով 

3 - - 
Ժիմչենկո 
Օլգա /ՌԴ 

քաղաքացի/ 

ք. Գյումրի 
Վերֆելի 13 տուն 

Բուժումը պետ 
պատվերի շրջանակում 

կազմակերպելու 

 
 
 

Համաձայն   ՀՀ   
առողջապահության   
նախարարի  28.12.2012թ.  թիվ  



 խնդրանքով  
բավարարվել է 

3143-Ա հրամանի 1-ին գլխի 
13-րդ կետի 3-րդ ենթակետի՝ 
ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը 
ուղեգրում  է Օլգա 
Ալեքսանդրի Ժիմչենկոյին՝ 
նախածննդյան 
(ծննդօգնության պետական 
հավաստագրի տրամադրում), 
բուժօգնությունը  ստանալու  
պետական  պատվերի  
շրջանակներում 


