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2012թ.  մայ իս    ամսվա   ընթացքու մ   ՀՀ  Գեղարքու նիքի   մարզպետի  մոտ  կայ ացած 
քաղաքացիների   ընդու նել ու թյ ու նների   կազմակերպման  վերաբերյ ալ  

 

 

հհ օրը, ամիսը ընդու նել ու թյ ան 
վայ րը 

/մարզպետարան, 
համապատասխան 
տարածաշրջան/ 

քաղաքացու  
ազգանու նը, 
անու նը, 

հայ րանու նը 

հասցեն հարցի բնու յ թը Ընթացքը 
/բավարարվել  

է, չ ի 
բավարարվել , 
ընթացքի մեջ 

է/ 

ծանոթու թյ ու ն 

1 08.05.12թ. մարզպետարան Գարեգին 
Առաքել յ ան 

Ք.Սևան Երեխայ ի որդեգրման 
խնդրանքով 

բավարարվել  
է  

 

2 08.05.12թ. մարզպետարան Պարգև Տեր-
Կարապետյ ան 

Գ.Նորատու ս Ավանդի ստացման 
խնդրանք 

 Տրվել  է 
պարզաբանու մ 

3 08.05.12թ. մարզպետարան Սու սաննա 
Կագրամանյ ան 

Ք.Գավառ Օգնել  ֆինանսով 
դեղեր գնել ու  
համար 

 Տրվել  է 
պարզաբանու մ 

4 08.05.12թ. մարզպետարան Արմենու հի 
Բադեյ ան 

Ք.Գավառ Դրամական 
օգնու թյ ու ն 

բավարարվել  
է  

 

5 08.05.12թ. մարզպետարան Մարգարիտ 
Իրիցյ ան 

Գ.Սարուխան Դրամական 
օգնու թյ ու ն 

բավարարվել  
է  

 

6 08.05.12թ. մարզպետարան Մարտին 
Տոնոյ ան 

Գ.Վ.Գետաշեն Հարևանի կողմից 
կառու ցվող ապօրինի 
շ ին.վերան. 

 Տրվել  է 
պարզաբանու մ 

7 08.05.12թ. մարզպետարան Գոհար  
Գրիգորյ ան 

Գ.Ծաղկաշեն Դրամական 
օգնու թյ ու ն 
վիրահատու թ.գնալ ու  
համար 

բավարարվել  
է 

 

8 15.05.12թ. մարզպետարան Նարինե 
Սահակյ ան 

Ք.Սևան Դրամական 
օգնու թյ ու ն 

բավարարվել  
է 

 

9 15.05.12թ. մարզպետարան Արտակ Ք.Սևան Դրամական բավարարվել   



Սայ ադյ ան օգնու թյ ու ն է 
10 15.05.12թ. մարզպետարան Մարգարիտ 

Բաղդասարյ ան 
Ք.Սևան Դրամական 

օգնու թյ ու ն 
 բավարարվել   
է 

 

11 15.05.12թ. մարզպետարան Վահագն 
Բիկանցյ ան 

Կարմիրգյ ու ղ Դրամական 
օգնու թյ ու ն 

բավարարվել  
է 

 

12 15.05.12թ. մարզպետարան Անդրանիկ 
Գասպարյ ան 

Ք.Գավառ Դրամական 
օգնու թյ ու ն 

 Բավարարվել  
է 

 

13 15.05.12թ. մարզպետարան Ծաղիկ 
Վարդանյ ան 

Ք.Գավառ Դրամական 
օգնու թյ ու ն 

բավարարվել   
է 

 

14 15.05.12թ. մարզպետարան Հրաչիկ 
Մանու կյ ան 

Ք.Գավառ Դրամական 
օգնու թյ ու ն 

բավարարվել   
է 

 

15 15.05.12թ. մարզպետարան Ռոլ անդ 
Միրիբյ ան 

Ք.Գավառ Առողջարանայ ին 
ու ղեգրի խնդրանք 

 Տրվել  է 
պարզաբանու մ 

16 15.05.12թ. մարզպետարան Արմենու հի 
Դավթյ ան 

Ք.Գավառ Դրամական 
օգնու թյ ու ն 

Չի 
բավարարվել    

 

17 15.05.12թ. մարզպետարան Սու սաննա 
Սարդարյ ան 

Ք.Սևան Դրամական 
օգնու թյ ու ն 

Չի 
բավարարվել    

 

18 15.05.12թ. մարզպետարան Սու սաննա 
Բաղդասարյ ան 

Վարսեր Պետ.պատվերով 
բու ժվել ու  խնդրանք 

բավարարվել  
է 

 

19 15.05.12թ. մարզպետարան Մանյ ա 
Վանեցյ ան 

Ք.Գավառ Առողջարանայ ին 
ու ղեգրի խնդրանք 

բավարարվել  
է 

 

20 15.05.12թ. մարզպետարան Լիանա 
Խանդանյ ան 

Ք.Գավառ Աշխատանքի 
տեղավորման 
խնդրանք 

 Տրվել  է 
պարզաբանու մ 

21 22.05.12թ. մարզպետարան Վարու ժան 
Ալ մոյ ան 

Ք.Գավառ Դրամական 
օգնու թյ ու ն 

բավարարվել  
է 

 

22 22.05.12թ. մարզպետարան Վարինգա 
Ջհանգիրյ ան 

Ք.Ճամբարակ Դրամական 
օգնու թյ ու ն 

բավարարվել  
է 

 

23 22.05.12թ. մարզպետարան Անահիտ 
Գրիգորյ ան 

Գ.Նորատու ս Դրամական 
օգնու թյ ու ն 

բավարարվել  
է 

 

24 22.05.12թ. մարզպետարան Կարինե 
Մել քոնյ ան 

Ք.Գավառ Դրամական 
օգնու թյ ու ն 

բավարարվել  
է 

 

25 22.05.12թ. մարզպետարան Գոհար 
Գրիգորյ ան 

Գ.Ծաղկաշեն Դրամական 
օգնու թյ ու ն 

բավարարվել  
է 

 

26 22.05.12թ. մարզպետարան Գայ անե Գ.Կարմիրգյ ու ղ Դրամական բավարարվել   



Մկրտչ յ ան օգնու թյ ու ն է 
27 22.05.12թ. մարզպետարան Մարգարիտ 

Մինասյ ան 
Ք.Գավառ Պետպատվերով 

վիրահատվ.խնդրանք 
բավարարվել  
է 

 

28 22.05.12թ. մարզպետարան Մարինե 
Ղազարյ ան 

Գ.Զոլ աքար Պետպատվերով 
վիրահատվ.խնդրանք 

բավարարվել  
է 

 

29 22.05.12թ. մարզպետարան Հու սիկ 
Հովհաննիսյ ան 

Վերին Գետաշեն Դրամական 
օգնու թյ ու ն 

բավարարվել   
է 

 

30 22.05.12թ. մարզպետարան Արտակ 
Ղամոյ ան 

Վերին Գետաշեն Դրամական 
օգնու թյ ու ն 

բավարարվել   
է 

 

31 22.05.12թ. մարզպետարան Փառանձեմ 
Մանու կյ ան 

Ք.Գավառ Պետպատվերով թոռան 
բու ժման տանել ու  

  

32. 22.05.12թ. մարզպետարան Խաչատու ր 
Մու րադյ ան 

Գ.Երանոս Առողջարանայ ին 
ու ղեգիր  տրամադր.   
խնդ. 

  

 

 

 


