
 

 1 
06.06. 
2014թ 

Շիրակի 
մարզպետ

արան 

Հովակիմյան 
Կարինե 

ք. Գյումրի 
Շիրակացի 8 դոս, բն 

19 

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 
Կարինե Հովակիմյանին՝ 
բուժօգնու 
թյունը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

2 - - 
Շուխյան 
Գոհար 

ք. Գյումրի 
Շահինյան 4ա/շ, բն 

11 

Բուժումը պետ 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 
Գոհար Շուխյանին՝ բուժօգնու 
թյունը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

        

3 - - 

Բագդիյան 
Ժաննա 

/Ուկրաինայի 
քաղաքացի/ 

գ. Ախուրյան 

նախածննդյան 
(ծննդօգնության 

պետական հավաստագրի 
տրամադրում), 

բուժօգնությունը  
ստանալու  պետական  

պատվերի  
շրջանակներում 

 
 
 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն   ՀՀ   
առողջապահության   
նախարարի  28.12.2012թ.  թիվ  
3143-Ա հրամանի 1-ին գլխի 13-
րդ կետի 3-րդ ենթակետի՝ ՀՀ 
Շիրակի մարզպետարանը 
ուղեգրում  է Ժաննա 
Բագդիյանին՝ նախածննդյան 
(ծննդօգնու 
թյան պետական հավաստա 
գրի տրամադրում), բուժօգնու 
թյունը  ստանալու  պետական  
պատվերի  շրջանակներում 



 

 

1 
13.06. 
2014թ 

Շիրակի 
մարզպետ

արան 

Սարգսյան 
Արմանուշ 

ք. Գյումրի 
Շիրակացի 175շ,  բն 

2 

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 
Արմանուշ Սարգսյանին՝ 
բուժօգնու 
թյունը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

2 - - 
Սարգսյան 

Մնացական 

ք. Գյումրի 
Մ.Խորենացի 12շ, բն 

5 

Բուժումը պետ 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 
Մնացական Սարգսյանին՝ 
բուժօգնու 
թյունը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

        

3 - - Ազարովա Մերի 
ք. Գյումրի 

Ն. Շնորհալի 1ա 
տուն 

Բուժումը պետ 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 
Մերի Ազարովային՝ բուժօգնու 
թյունը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 



սահմաններում 

4 - - 
Վարդանյան 

Վարդան 

ք. Գյումրի 
Անի թաղ. 3-րդ փող 

5շ, բն 35 

Բուժումը պետ 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 
Վարդան Վարդանյանին՝ 
բուժօգնու 
թյունը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

5 - - 
Մելքոնյան 

Հասմիկ 
ք. Գյումրի 

Սևերսկի 97 դոս, բն 4 

Բուժումը պետ 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 
Հասմիկ Մելքոնյանին՝ բուժօգնու 
թյունը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

6 - - Ամիրյան Ռիմա 
ք. Գյումրի 

Մյասնիկյան 27 տուն 

Բուժումը պետ 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 
Ռիմա Մյասնիկյանին՝ բուժօգնու 
թյունը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 



 

 

 

 

 

 

սահմաններում 

7 - - 
Մինասյան 
Արմենուհի 

ք. Արթիկ 
Իսահակյան 73 տուն 

Բուժումը պետ 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 
Արմենուհի Մինասյանին՝ 
բուժօգնու 
թյունը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

8 - - 
Ասլանյան 
Վաչագան գ. Կամո 

Բուժումը պետ 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 
Վաչագան Ասլանյանին՝ 
բուժօգնու 
թյունը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
20.06. 
2014թ 

Շիրակի 
մարզպետ

արան 
Ադամյան Լենա 

ք. Գյումրի 
Անի թաղ. 5-րդ փող, 

2շ, բն 15 

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 
Լենա Ադամյանին՝ բուժօգնու 
թյունը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

2 - - 
Դարբինյան 

Հայկ 
գ. Ջրառատ 

Բուժումը պետ 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 
Հայկ Դարբինյանին՝ բուժօգնու 
թյունը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային բուժում,, 
ծրագրով նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  5%-ի 
սահմաններում 

        



 

 

 

 

 

1 
27.06. 
2014թ 

Շիրակի 
Մարզպե 
տարան 

Պետրոսյան 
Հասմիկ 

ք. Գյումրի 
Մուշ-2, 66շ, բն 6 

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 Հասմիկ 
Պետրոսյանին՝ բուժօգնու 
թյունը կազմակերպելու 
,,Հիվանդանոցային 
բուժում,, ծրագրով 
նախատեսված 
ֆինանսական ծավալների  
5%-ի սահմաններում 

2 - - 

Կիրակոսյան 
Թամարա 

/Ուկրաինայի 
քաղաքացի/ 

գ. Հոռոմ 

նախածննդյան 
(ծննդօգնության 

պետական հավաստագրի 
տրամադրում), 

բուժօգնությունը  
ստանալու  պետական  

պատվերի  
շրջանակներում 

 
 
 
 
 
 
բավարարվել է 

Համաձայն   ՀՀ   
առողջապահության   
նախարարի  28.12.2012թ.  
թիվ  3143-Ա հրամանի 1-ին 
գլխի 13-րդ կետի 3-րդ 
ենթակետի՝ ՀՀ Շիրակի 
մարզպետարանը 
ուղեգրում  է  Թամարա 
Կիրակոսյանին՝ 
նախածննդյան (ծննդօգնու 
թյան պետական հավաստա 
գրի տրամադրում), 
բուժօգնու 
թյունը  ստանալու  
պետական  պատվերի  
շրջանակներում 


