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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. 

Ապրիլի 8-ին Թումանյան խոշորացված համայնքում > ՍՊԸ կողմից տեղի է ունեցել
հանքի բացման վերաբերյալ լսումներ։ Խնդրում ենք մեզ տեղեկացնել ․
1․ Ինպե՞ս է տեղեկացվել համայնքը հանրային լսման իրականացման վայրի, օրվա և
ժամի մասին։
2․ Արդյոք կայացել է հանրային լսումը Թումանյան խոշորացված համայնքում և
որտեղ է հրապարակվել դրա արձանագրությունը։
3․ Խնդրում ենք տրամադրել հանրային լսման արձանագրության պատճեն։
4․ Խոշորացված համայնքի ո՞ր բնակավայրերում են կայացել հանրային լսումները։
5․ Եթե որևէ համայնքում կայացել է,ապա քանի մարդ է մասնակցել հանրային
լսմանը․
5․ 1 Կա՞ արդյոք գրանցման թերթիկ, խնդրում ենք տրամադրել պատճեն։
5․2 Առկա է արդյոք տեսանյութ,առկայության դեպքումխնդրում ենք տրամադրել
օրինակը։
5․3 Լուսաբանվել է արդյոք հանրային լսումը,եթե այո,ապա որ ԶԼՄ-ների կողմից
5․4 Ինչպիսի կարծիքներ են հնչել հանրային լսման ժամանակ։

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

  Դիմող՝

  ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԱՆԱՆՅԱՆ 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Էջ 1/1



  հ․212
  18-04-2021թ․
  Նախընտրած ծանուցման ձևը՝
  Էլ.փոստի միջոցով

    Հասցեատեր՝   Լոռու մարզպետարան

  Դիմող՝ ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԱՆԱՆՅԱՆ
  ՀՀ քաղաքացի 

    Հասցե՝ ԼՈՌԻ, ՎԱՆԱՁՈՐ, ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ Փ., 82 շենք , 83,
    varduhiananyan@gmail.com : +37495901212

  

  ՀԱՐՑՈՒՄ 

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

Ապրիլի 8-ին Թումանյան խոշորացված համայնքում > ՍՊԸ կողմից տեղի է ունեցել
հանքի բացման վերաբերյալ լսումներ։ Խնդրում ենք մեզ տեղեկացնել ․
1․ Ինպե՞ս է տեղեկացվել համայնքը հանրային լսման իրականացման վայրի, օրվա և
ժամի մասին։
2․ Արդյոք կայացել է հանրային լսումը Թումանյան խոշորացված համայնքում և
որտեղ է հրապարակվել դրա արձանագրությունը։
3․ Խնդրում ենք տրամադրել հանրային լսման արձանագրության պատճեն։
4․ Խոշորացված համայնքի ո՞ր բնակավայրերում են կայացել հանրային լսումները։
5․ Եթե որևէ համայնքում կայացել է,ապա քանի մարդ է մասնակցել հանրային
լսմանը․
5․ 1 Կա՞ արդյոք գրանցման թերթիկ, խնդրում ենք տրամադրել պատճեն։
5․2 Առկա է արդյոք տեսանյութ,առկայության դեպքումխնդրում ենք տրամադրել
օրինակը։
5․3 Լուսաբանվել է արդյոք հանրային լսումը,եթե այո,ապա որ ԶԼՄ-ների կողմից
5․4 Ինչպիսի կարծիքներ են հնչել հանրային լսման ժամանակ։

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

  Դիմող՝

  ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԱՆԱՆՅԱՆ 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Էջ 1/1


