
Ցուցակ

2019 թ. 2ւսյոց ցեղասպանության հուշահւսմալիր և թանցարան այցելած 

պաշաոնական պատվիրակությունների
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23.04.2019

11.05.2019

Կիպրոսի հանրապետության պաշտպանության նախարար Սավաս 
Անցելիդիսի գլխավորած պատվիրակության այցր հուշահամալիր և 
թանգարան

4րաստանի Պաշտպանության նախարար Լնւսն Իզորիայի գլխաված 
պատվիրակության այցր հուշահամալիր և թանգարան

Շվեդիայի Թագավորության խորհրդարանի երկրորդ փոխխոսնակ 
Լոաաա Յոնսոն Ֆորնարվեի գլխավորած պատվիրակության այցր 
հուշահամալիր

4րասաանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի այցր հուշահամալիր 
հ թանգարան /ծառատունկ/

Ե1ս1ս4 նախագահ Լիլիան Մորի Պասքիեի այցր հուշահամալիր և 
թանգարան

22-ում ԱՄՆ արտակարգ հ լիազոր դեսպան Լին Թրեյսիի այցր 
հուշահամալիր և թանգարան

Չեխիայի պաշտպանության նախարար Լյուբոմիր Մեանարի 
գլխավորած պատվիրակության այցր հուշահամալիր հ թանգարան

ԱՄՆ կոնգրեսականների այցր հուշահամալիր հ թանգարան

2սւյսատանի 2անրսւպեւռությունում Ռուսաստանի Դաշնության 
արտակարգ հ լիազոր դեսպան Աերգեյ Կոպիրկինի այցր 
հուշահամալիր հ թանգարան

Բուլղարիայի արտաքին գործերի փոխնախարար Յուրի Մաերկի 
գլխավորած պատվիրակության այցր հուշահամալիր ն թանգարան

Ավստրիայի Ազգային խորհրդի Ավստրիա-2այասաան 
պատգամավորական բարեկամության խմբի ղեկավար Գուդրուն 
Քուգլերի գլխավորած պատվիրակության այցր հուշահամալիր ե 
թանգարան
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Բելաոուսի 2աերւսպեսաւթյաե մշակույթի նախարարի տեղակալ 
Սերղեյ Շերեմետևի գլխավորած պատվիրակության այցր 
հուշահամալիր և թանգարան

Սալթայի արտաքին գործերի և առնւռրի խթանման նախարար 
Կարմելո Աբելայի գլխավորած պատվիրակության այցր 
հուշահամալիր և թանգարան

2այասասւնի 2սւնրապեաությունռւմ Իսրայելի նորանշանակ 
արտակարգ և լիազոր դեսպան էլիավ Բելոցերկովսկիի այցր 
հուշահամալիր և թանգարան

Իսպանիայի Անդալուսիա երկրամասի խորհրդարանի փոխխոսնակ 
Մարիա էսպերանսա Օնյա Սեվիյյայի այցր հուշահամալիր, 
թանգարան

Կալիֆորնիւսյի փոխնահանգապետ Ելենի Կունալակիսի 
գլխավորած պատվիրակության այցր հուշւսհամւսլիր, թանգարան 
/ծառատունկ/

Ուրուգվայի ԱԳ նախարար Ռոդոլֆո Նին Նովոայիի գլխավորած 
պատվիրակության այցր հուշահամալիր ն թանգարան

Շվեդիայի Թագավորության Ռիկսդագի նախագահ Անդրեաս 
Նորլենի գլխավորած պատվիրակության այցը հուշահամալիր ե 
թանգարան

Բելառուսի 2անրապետքությւսն Ազգային ժողովի փոխնախագահ 
Բոլեսլավ Պիրշտուկի այցը հուշահամալիր ն թանգարան

Գերմանիայի Դաշնային 2անրապետության նախկին նախագահ 
Յոախիմ Գաուկի այցը հուշահամալիր և թանգարան

Լիբանանի պաշտպանության նախարար էլիաս Բու Սաաբի այցը 
Լայոց ցեղասպանության հուշահամալիր

Բելառուսի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ-պաշտպանության 
նախարարի առաջին տեղակալ, գեներալ-մայոր Օլեգ Բելոկոնևի 
գլխավորած պատվիրակության այցը հուշահամալիր և թանգարան

Ավսարալիայի դաշնային խորհրդարանի ներկայացուցիչների 
պալատի պատգամավորներ Թիմ կիլսոնի, Թրենդ Զիմերմանի, Ձոն
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Ալեքսանդրի, Նյու Սաութ Ուելզի խորհրդարանի անդամ 2]ու 
Մակդերմոաի այցը հուշահամալիր հ թանդարան /ծառատունկ/

*է

Սինդապուրի վարչապետ Լի Սյեն Լունի գլխավորած 
պատվիրակության այցը հուշահամալիր ն թանգարան

ԱՄՆ կոնգրեսականների պատվիրակության այցը հուշահամալիր

Լիտվայի Աեյմասի խոսնակ վի կտորաս Պրւսնցկեւռիսի գլխավորած 
պատվիրակության այցը հուշահամալիր ե թանգարան

4րաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարիայի այցը հուշահամալիր

«Աւիարա» մրցանակի երրորդ դափնեկիր Չո Լո Ուանի այցը 
հուշահամալիր, թանգարան /ծառատունկ/

Ֆրանսիայի Օվերն-Ռոն-Ալպեր երկրամասի Նախագահ Լորեն 
4ոքիեի գլխավորած պատվիրակության այցը հուշահամալիր հ 
թանգարան /ծառատունկ/

Բուլղարիայի 2ւսնր ապ ետությ ւսն փոխվարչապետ, Արտաքին 
գործերի նախարար Եկատերինա Զախարիհայի այցը 
հուշահամալիր

2ունաստանի մւսնրապետության նախագահ Պրոկոպիոս 
Պավլոպուլոսի գլխավորած պատվիրակության այցը հուշահամալիր

£է *

ե թանգարան /ծառատունկ/

Սուրբ Աթոռի պետությունների հետ հարաբերությունների 
քարտուղար Փոլ Ռիչարդ Գալլագերի այցը հուշահամալիր ե 
թանգարան

ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լսւվրովի գլխավորած պատվիրակության 
այցը հուշահամալիր

Եվրասիսւկան տնտեսական հանձնաժողովի Մրցակցության ե 
հակամենաշնորհային կարգավորման հարցերով Կոլեգիայի անդամ 
(Նախարար) Սերիկ ժումանգարինի (Ղազախստան) գլխավորած 
պատվիրակության այցը հուշահամալիր ե թանգարան

22-ում Լեհաստանի Արտակարգ ե լիազոր դեսպան Պավել Չեպլակի 
ուղեկցությամբ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարության
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26.11.2019

26.11.2019

28.11.2019

02.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

12.09.2019

ներկայացուցիչների (Մարեկ Կուբերսկի' /Marek Kuberski/ Լ2, 
Արաաքին գործերի նախարարության զարգացման ծրագրերի 
վարչության ղեկավարի տեղակալ, Տոմաշ Օրլովսկի' /Tomasz 
Orlowski/ Լ2, Արաաքին գործերի նախարարության Արևելքի 
վարչության ղեկավարի տեղակալ, Պիոտր Կոնովրոցկին' /Piotr 
Konowrocki/ հարավային Կովկասի հարցերով բաժին, Լ2 ԱԳՆ 
Արևելքի դեպարտամենտ) պատվիրակության այցր հուշահամալիր ե 
թանգարան

ԵԱ2Կ Խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Գեորգի 
Ծերեթելիի այցր հուշահամալիր և թանգարան

Լեհաստանի ռազմական ոստիկանության գնդապետ Թոմաս 
Կայզերի գլխավորած պաշտոնական պատվիրակության այցր 
հուշահամալիր և թանգարան

ԵԱՏՄ անդամ պետությունների (Հայաստան, Ռուսաստան, 
Բելաոուս, Ղազախստան, Ղրղզսաան) բարձրագույն հաշվեքննիչ 
մարմինների ղեկավարների, ֆինանսական նախարարների ե 
մաքսային մարմինների ղեկավարների այցւ հուշահամալիր ն 
թանգարան

ձորդանանի ձաշիմյան Թագավորության արտաքին գործերի և 
արտագաղթյալների նախարար Այման Աաֆաղիի այցր 
հուշահամալիր

Գվատեմալայի հանրապետության խորհրդարանի առաջին 
փոխնախագահ Ֆելիպե Ալեխոս Լորենզանայի գլխավորած 
պատվիրակության այցր հուշահամալիր և թանգարան

ՏՏ ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար ՀՀ պետական 
մրցանակաբաշխության 2019 թ. դափնեկիր, ճապոնացի գիտնական, 
պրոֆեսոր, Origami world տեսության հիմնադիր Դր. Կակեո 
Կանադեի այցր հուշահամալիր ն թանգարան /ծառատունկ/

ՀՀ կարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, ՀՀ Նախագահ Արմեն Աարգսյանի, 
Ազգային ժողովի նախագահ արարատ Միրզոյանի և Արտաքին 
գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի այցր հուշահամալիր

4


