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  ՀԱՐՑՈՒՄ 

ՀՀ Սահմանադրության 42-րդ և 51-րդ հոդվածների և «Տեղեկատվության
ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն` խնդրում եմ
տրամադրել տեղեկություններ. 

  

Հարգելի պարոն Հովհաննիսյան,

 

Հիմք ընդունելով «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի և
«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի համապատասխան դրույթները, խնդրում
ենք տրամադրել Ձեր ենթակայության տակ գտնվող կամ Ձեր կողմից լիազորված այն
բժշկական կազմակերպությունների ցանկը, որոնք 2020թ․-ի սեպտեմբերի 27-ից
մինչև 2021թ․-ի մարտի 24-ը ներառյալ բժշկական օգնություն և սպասարկում են
տրամադրել միաժամանակ Կովիդով վարակված անձանց և պատերազմի
հետևանքով վիրավորում ստացած անձանց։

Խնդրում ենք տրամադրել նաև տեղեկատվություն վերը նշված բժշկական
կազմակերպություններին պետական բյուջեից հատկացված ֆինանսական
միջոցների վերաբերյալ (1․ կորոնավիրուսային հիվանդության հետևանքով տուժած
անցած բժշկական օգնություն և սպասարկում ցուցաբերելու համար
2․ պատերազմի հետևանքով տուժած անձանց բժշկական օգնություն և
սպասարկում ցուցաբերելու  համար)։

 Պատրաստ եմ վճարել «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ
հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված սահմանաչափը գերազանցող տեղեկության
տրամադրման համար: 

  Կից՝ 2 ֆայլ
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Դիմող՝

  ԱՆԱՀԻՏ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
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THE REPUBLIC OF ARMENIA 
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ANAHIT MKRTCHYAN 
արտոնագիր № 2513, 

գործ. հիմնական վայր՝  ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 11, բն. 24 
Հեռ. 098505303, 077768016, էլ. հասցե՝ anahit@prwb.am 

license: № 2513, 
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tel. 098505303, 077768016, email: anahit@prwb.am 
 
 

Արմավիրի մարզ՝ 
Մարզպետ՝ Էդվարդ Հովհաննիսյանին 

 
04․03․2022 

 
Հարգելի պարոն Հովհաննիսյան, 
 
Հիմք ընդունելով «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի և 
«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի համապատասխան դրույթները, խնդրում ենք 
տրամադրել Ձեր ենթակայության տակ գտնվող կամ Ձեր կողմից լիազորված այն բժշկական 
կազմակերպությունների ցանկը, որոնք 2020թ․-ի սեպտեմբերի 27-ից մինչև 2021թ․-ի մարտի 
24-ը ներառյալ բժշկական օգնություն և սպասարկում են տրամադրել միաժամանակ 
Կովիդով վարակված անձանց և պատերազմի հետևանքով վիրավորում ստացած անձանց։ 
Խնդրում ենք տրամադրել նաև տեղեկատվություն վերը նշված բժշկական 
կազմակերպություններին պետական բյուջեից հատկացված ֆինանսական միջոցների 
վերաբերյալ (1․ կորոնավիրուսային հիվանդության հետևանքով տուժած անցած բժշկական 
օգնություն և սպասարկում ցուցաբերելու  համար 2․ պատերազմի հետևանքով տուժած 
անձանց բժշկական օգնություն և սպասարկում ցուցաբերելու  համար)։ 
 
 
Հարգանքով՝ 
Անահիտ Մկրտչյան 
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