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Շիրակ 

Շիրակ գյուղի 

6-րդ փողոցի  

թիվ 6 տուն  

հրդեհ 
04.12.2017 

ժ.21:29 

05.12.2017 

ժ.04:12 

քաղաքացի 

Մարտիրոսյանից 

ահազանգ է 

ստացվել,  

որ Շիրակ գյուղում 

այրվում է 

անասնագոմի 

տանիք: 

Ժ.21:31-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 53 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.21:51-ին, իսկ ժ.01:52-ին՝ 

խափանվել (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.04:12-ին): Պարզվել է, որ հրդեհը 

բռնկվել է Շիրակ գյուղի 6-րդ 

փողոցի Սուրեն Գրիգորյանին 

պատկանող թիվ 6 տան բակում 

գտնվող անասնագոմի տանիքում: 

Ժ.21:29-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Ախուրյանի բաժնի 

ՕՀ ոստ. մայոր Չոմարյանին, իսկ 

ժ.21:33-ին՝ ՄՀ և ՏԱՏ պետ 

Խաչատրյանին: 

Ժ.21:40-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.21:53-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.02:10-

ին):  

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.22:18-ին, 

մարվել՝ ժ.01:26-ին: Այրվել և 

փլուզվել է անասնագոմի տանիքի 

փայ¬¬¬տե կառուցատարրերը՝ մոտ 30 

ք.մ, այրվել՝ մոտ 20 ք.մ, սատկել է 9 

խոշոր եղջերավոր անասուն և 25 

հավ: 

Ժ.02:29-ին խափանված հրշեջ 

մեքենան քարշակելու նպատակով՝ 

դեպքի վայր է մեկնել թիվ 53 ՀՓՋ-ի  

երկրորդ մարտական հաշվարկը, 

որը կանչի վայր է հասել ժ.02:43-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.04:12-ին): 

քաղաքացի 

Մարտիրոսյանից 
0 0 

 



Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Մազմանյան 

փողոց 

պայթյուն 
05.12.2017 

ժ.12:02 

05.12.2017 

ժ.12:40 

քաղաքացի 

Գրիգորյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Մազմանյան 

փողոցում հրդեհ է 

բռնկվել: 

Ժ.12:03-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.12:09-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.12:40-

ին): 

Ժ.12:08-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության ՄՎ ՕՀ օգնական 

ավագ  ենթասպա Մխիթարյանին, 

ժ.12:10-ին «1-04» ծառայության 

հերթապահ Մելքոնյանին, իսկ 

ժ.12:20-ին՝ ՄՀ և ՏԱՏ պետ 

Խաչատրյանին: 

Պարզվել է, որ պայթել է 

Մազմանյան փողոցի Արմեն 

Գրիգորյանին պատկանող թիվ 141 

տան լոգարանում տեղադրված 

ինքնաշեն ջրատաքացուցիչը. 

տուժածներ չկան: 

Ժ.12:24-ին հրշեջ-փրկարարները 

իրականացրել են հովացման 

աշխատանքներ:  

քաղաքացի Գրիգորյանից  0 0 
 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Կամոյի փողոցի 

թիվ 38Ա-շենքի 

(4-րդ հարկ) 27-

րդ բնակարան 

օգնություն 

քաղաքացուն 

05.12.2017 

ժ.13:17 

05.12.2017 

ժ.14:40 

քաղաքացի 

Հակոբյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Կամոյի 

փողոցի թիվ 38Ա-

շենքի (4-րդ հարկ) 

27-րդ բնակարանից 

շտապօգնության 

ավտոմեքենային 

մոտեցնելու համար 

անհրաժեշտ է 

օգնություն: 

Ժ.13:19-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.13:25-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.14:40-

ին): 

Ժ.13:40-ին հրշեջ-փրկարարները 

Հասմիկ Հոկոբյանին մոտոցրել են 

շտապօգնության ավտոմեքենային, 

ուղեկցել Գյումրու ԲԿ, իսկ ժ.14:35-

ին՝ բարձրացրել իր բնակարան: 

քաղաքացի Հակոբյանից  0 0 
 



Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Տիգրան Մեծ 

փողոցի թիվ 6 

շենքի 11-րդ 

բնակարան 

օգնություն 

քաղաքացուն 

06.12.2017 

ժ.21:09 

06.12.2017 

ժ.21:46 

«1-03» ծառայության 

հերթապա 

Տոնոյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Տիգրան 

Մեծ փողոցի թիվ 6 

շենքի 11-րդ 

բնակարանի 

ծանրաքաշ բնակչին 

շտապօգնության 

ավտոմեքենաին 

մոտեցնելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.21:10-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.21:20-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.21:46-

ին): 

Ժ.21:34-ին հրշեջ-փրկարարները 

Սիլվա Սեդրակյանին (ծնվ. 1946թ.) 

ցուցաբերել են համապատասխան 

օգնություն:  

«1-03» ծառայության 

հերթապա Տոնոյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

Թորոսգյուղ 

գյուղի 

մոտակայք 

արգելափակված 

ավտոմեքենա 

07.12.2017 

ժ.00:29 

06.12.2017 

ժ.01:45 

քաղաքացի 

Չափանյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Թորոսգյուղ գյուղի 

մոտակայքում 

ավտոմեքենան 

խափանվել է. 

վարորդին և 

ուղևորներին 

մոտակա 

բնակավայր 

տեղափոխելու 

համար անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.00:31-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.00:52-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.01:45-

ին): 

Ժ.01:14-ին հրշեջ-փրկարարների 

օգնությամբ «Газ-3102» մակնիշի 

26OO246 պ/հ (վարորդ Երջանիկ 

Չափանյան, 2 ուղևոր) 

ավտոմեքենայի անսարքությունը 

վերացվել է, քաղաքացիներին 

ուղեկցել են Աշոցք գյուղ:  

քաղաքացի Չափանյանից  0 0 
 

Շիրակ 

ք. Արթիկ 

Սասունցի 

Դավիթ փողոցի 

թիվ 2/3 շենքի 

մոտակայք 

հրդեհ 
08.12.2017 

ժ.19:07 

08.12.2017 

ժ.19:41 

քաղաքացի 

Նահապետյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Արթիկ 

քաղաքի Սասունցի 

Դավիթ փողոցի թիվ 

2/3 շենքի 

մոտակայքում 

այրվում է 

ավտոտնակ. 

Ներսում 

ավտոմեքենա կա: 

Ժ.19:08-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.19:10-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.19:41-

ին): 

Ժ.19:08-ին ստացվեծ 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է  

ոստիկանության Արթիկի բաժին ՕՀ 

ոստ. ավագ լեյտենանտ 

Թովմասնայնին, իսկ ժ.19:12-ին՝ ՄՀ 

և ՏԱՏ պետ Խաչատրյանին: 

Հրդեհը մեկուսցվել է Ժ.19:12-ին, 

մարվել՝ ժ.19:21-ին: Այրվել է Արմեն 

Հակոբյանին պատկանող <<Ֆորդ 

Մերկուրի>> մակնիշի 35 VS 622 

պ/հ ավտեմեքենայի ետևի բամպեռը 

քաղաքացի 

Նահապետյանից 
0 0 

 



և էլ. մալուխներ: 

Շիրակ 

ք. Գյումրի Անի 

թաղամասի 

չարենցի 

փողոցի թիվ 3 

շենքի 9-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
08.12.2017 

ժ.19:48 

08.12.2017 

ժ.20:27 

քաղաքացի 

Սուքիասյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Գյումրի 

քաղաքի Անի 

թաղամասի 

չարենցի փողոցի 

թիվ 3 շենքի 9-րդ 

բնակարանի դռան 

փականը 

խափանվել է, ինչից 

բնակարան մուտք 

գործելը դարձել է 

անհնարին. դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.19:50-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.20:00-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.20:27-

ին):                                                                          

Ժ.19:53-ին ստացվեծ 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Հակոբյանին:  

Ժ.20:10-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Նարինե Սուքիասյանի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Սուքիասյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Ֆուրմանովի 

փողոցի թիվ 59 

տուն  

կանչ առանց 

հրդեհի 

08.12.2017 

ժ.22:13 

08.12.2017 

ժ.23:12 

քաղաքացի 

Թևոսյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Ֆուրմանովի 

փողոցի թիվ 56 

տան տանիքից ծուխ 

է նկատվում: 

Ժ.22:14-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.22:24-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.23:12-

ին): 

Ժ.22:16-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ՄՀ և ՏԱՏ պետ Խաչատրյանին, իսկ 

ժ.22:19-ին՝ ոստիկանության 

Կումայրի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Հարությունյան: 

Պարզվել է, որ Ֆուրմանովի փողոցի 

Սերգեյ Գալոյանին պատկանող թիվ 

59 տան  ծխատարից դուրս եկող 

ծուխը, թողել է հրդեհի 

քաղաքացի Թևոսյանից  0 0 
 



տպավորություն: 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Մոցարտի 

փողոցի թիվ 62 

տուն 

հրդեհ 
09.12.2017 

ժ.20:49 

09.12.2017 

ժ.21:41 

քաղաքացի 

Ստամբուլթյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ հրդեհ է 

բռնկվել Մոցարտի 

փողոցի թիվ 62 

տան տանիքում: 

Ժ.20:52-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.21:05-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.21:41-

ին): 

Ժ.20:58-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը ժ.21:00-ին 

խափանվել է (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.21:03-ին): 

Ժ.20:57-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության ՄՎ ՕՀ ոստ. ավագ 

լետենանտ Մխիթարյանին, ժ.20:58-

ին՝ ՄՀ և ՏԱՏ պետ Խաչատրյանին: 

Հրդեհը մարվել է տեղի ուժերով: 

Այրվել է Լեյլա Խալաթյանին 

պատկանող տան տանիքի փայտյա 

կառուցատարրերը՝ մոտ 0.5 ք.մ:  

քաղաքացի 

Ստամբուլթյանից 
0 0 

 



Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Սավոյան 

փողոցի թիվ 

222/448 տնակ 

հրդեհ 
10.12.2017 

ժ.15:12 

10.12.2017 

ժ.16:26 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց 

ահազանգ է 

ստացվել, որ 

Սավոյան փողոցի 

թիվ 222/448 

տարածքում 

գտնվող տնակներից 

մեկի տանիքից 

ծուխ է նկատվում: 

Ժ.15:12-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

թիվ 48 ՀՓՋ-ի հրշեջ-պարամեդիկ 

փ/ծ սերժանտ Կիրակոսյանին, 

ժ.15:15-ին՝ ՄՃԿԿ կրտսեր 

հրահանգիչ փ/ծ ավագ ենթասպա 

Թևանյանին, ժ.15:15-ին՝ 

ոստիկանության ՄՓՎ ՕՀ ոստ. 

ավագ ենթասպա Սարգսյանին, իսկ 

ժ.15:16-ին՝ ՄՀ և ՏԱՏ գլխավոր 

մասնագետ տեսուչ Մկրտչյանին: 

Ժ.15:13-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.15:25-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.16:26-

ին): Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է 

Սավոյան փողոցի թիվ 224/448 

փայտյա տնակում (սեփականատեր 

Ելենա Կարջանյան): 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.15:30-ին, 

մարվել՝ ժ.15:40-ին: Այրվել է տնակի 

պատից մոտ 0,2 ք.մ հատված:   

անձը չպարզված 

քաղաքացուց 
0 0 

 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Ղորղանյան 

փողոցի թիվ 

145  

հրդեհ 
10.12.2017 

ժ.23:49 

11.12.2017 

ժ.01:45 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Ղորղանյան փողոցի 

թիվ 145 հասցեում 

այրվում է 

ավտոտնակի 

տանիք, 

մոտակայքում կան 

գազի խողովակներ: 

Ժ.23:50-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.23:57-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.01:45-

ին): 

Ժ.23:52-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Շիրակի ՄՎ ՕՀ 

ոստ. ավագ ենթասպա 

Սարգսյանին, ժ.23:54-ին՝ ՄՀ և ՏԱՏ 

գլխավոր մասնագետ տեսուչ 

Մկրտչյանին, իսկ ժ.23:55-ին՝ «1-04» 

ծառայության հերթապահ 

Գալստյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.00:32-ին, 

մարվել՝ ժ.00:55-ին: Այրվել են 

Սամվել Խզեյանի ավտոտնակի 

տանիքի փայտյա 

կառուցատարրերը և ծածկն 

ամբողջությամբ (մոտ 40 ք.մ):   

անձը չպարզված 

քաղաքացուց 
0 0 

 



Շիրակ 

ք.Արթիկ 

Տոնականյան 

փողոցի 38-րդ 

շենքի 15-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
11.12.2017 

ժ.13:27 

11.12.2017 

ժ.14:57 

քաղաքացի 

Ավետիսյանից 

ահազանգ է 

ստացվել, որ 

Տոնականյան 

փողոցի 38-րդ շենքի 

15-րդ բնակարանի 

դռան փականը 

խափանվել է, 

բնակիչը մնացել է 

ներսում. անհրաժեշ 

է փրկարարների 

օգնություն: 

Ժ.13:29-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.13:37-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.14:57-

ին): 

 Ժ.13:32-ին ահազանգի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի ՕՀ 

ոստ. լեյտենանտ Թովմասյանին: 

  Ժ.14:41-ին հրշեջ-փրկարարների 

բացել են Թամարա Ավետիսյանին 

պատկանող բնակարանի դուռը:   

քաղաքացի Ավետիսյանից 0 0 
 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Շիրակացի 

փողոցի թիվ 97 

տան 

մոտակայք 

հրդեհ 
12.12.2017 

ժ.00:14 

12.12.2017 

ժ.02:12 

քաղաքացի 

Ավագյանից  

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ նախկին 

կոշիկի գործարանի 

մոտակայքում 

այրվում է տնակ: 

Ժ.00:15-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայի է հա¬սել 

ժ.00:22-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.02:12-

ին): 

Ժ.00:17-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

«1-04» ծառայության կարգավար 

Աբրե-յա¬նին, ժ.00:19-ին «1-03» 

ծառայության կարգավար 

Գալստյանին, ժ.00:22-ին 

ոստիկանության ՄՎ ՕՀ ոստ. ավագ 

ենթասպա Մովսիսյանին, ժ.00:25-

ին-ին՝ ՄՀ և ՏԱՏ առաջին կարգի 

մասնագետ Փա¬նոս¬յանին իսկ 

ժ.01:04-ին` ԱԱԾ ՕՀ ենթասպա 

Սաֆարյանին, իսկ ժ․07։50-ին՝ 

Վրասանի ՆԳՆ ԱԻ 

դեպարտամենտի ՕՀ օգնական 

ոստ․ լեյտենանտ Դալախաձե: 

Պարզվել է, որ այրվում է Շիրակացի 

փողոցի թիվ 97 տան մոտակայքում 

գտնվող ինքնաշեն տնակը (6ք.մ): 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.00:35-ին, 

մարվել՝ ժ.01:05-ին: Ամբողջությամբ 

այրվել է տնակը՝ գույքով: 

Ժ.00:38-ին հրշեջ-փրկարարները 

տնակում հայտնաբերել են Գեորգի 

Ստեփանիձեի (ՀՀ քաղա-քացի, ծնվ. 

1952թ.) այրված դին: 

Ժ.02:02-ին հրշեջ-փրկարարները 

դին մոտեցրել են շտապօգնության 

ավտոմեքենային:   

քաղաքացի Ավագյանից  1 0 
 



Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Հ.Սարգսյան 

փողոցի 2-րդ 

նրբանցքի թիվ 

27  

կանչ առանց 

հրդեհի 

12.12.2017 

ժ.12:43 

12.12.2017 

ժ.13:14 

«ՍՈՍ ՍԻՍԹԵՄՍ» 

հակահրդեհային 

ազդարարման 

համակարգով 

ազդանշան է 

ստացվել 

Հ.Սարգսյան 

փողոցի 2-րդ 

նրբանցքի թիվ 27 

հասցեում գտնվող 

«Հայկական 

Կարիտաս» ԲՀԿ 

ցերեկային 

ծերանոցից: 

Ժ.12:44-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.12:58-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.13:14-

ին): 

Տեղազննման արդյունքում հրդեհի 

նշաններ չեն հայտնավերվել, 

համակարգը միացել է խնկի ծխից: 

«ՍՈՍ ՍԻՍԹԵՄՍ» 

հակահրդեհային 

ազդարարման 

համակարգով 

0 0 
 

Շիրակ 

Արևիկ գյուղի 

8/1 փողոցի թիվ 

3 տուն  
հրդեհ 

13.12.2017 

ժ.09:10 

13.12.2017 

ժ.13:27 

Արևիկի գյուղապետ 

Մելքոնյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

գյուղապետարանի 

մոտակայքում 

հրդեհ է բռնկվել: 

Ժ.09:11-ին դեպքի վայր են մեկնել 

թիվ 53 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.09:27-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.13:27-

ին): Պարզվել է, որ այրվում է 8/1 

փողոցի Կառլեն Նռանյանին 

պատկանող թիվ 3 տան և կից 

անասնագոմի տանիքը: 

Ժ.09:13-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Ախուրյանի բաժնի 

ՕՀ ոստ. մայոր Աթոյանին, իսկ 

ժ.09:15-ին՝ ՄՀ և ՏԱՏ գլխավոր 

մասնագետ Մկրտչյանին: 

Ժ.09:29-ին թիվ 53 ՀՓՋ-ի խմբի պետ 

փ/ծ ենթասպա Իգիթյանը պահանջել 

է օգնություն՝ մեկ մարտական 

հաշվարկ: 

Ժ.09:30-ին դեպքի վայր են մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.09:46-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.12:53-

ին): 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.11:13-ին, 

մարվել՝ ժ.12:31-ին: Այրվել է 

տանիքը՝ մոտ 300 ք.մ 

(ամբողջությամբ) և կուտակած 

անասնակեր՝ մոտ 1700 հակ:   

Արևիկի գյուղապետ 

Մելքոնյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

ք.Գյումրի 

Երևանյան 

խճուղու. թիվ 

49բ շենքի 4-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
13.12.2017 

ժ.13:50 

13.12.2017 

ժ.14:36 

քաղաքացի 

Սարգսյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Երևանյան խճուղու. 

թիվ 49բ շենքի 4-րդ 

բնակարանի դռան 

փականը 

խափանվել է. ինչից 

բնակարան մուտք 

գործելը դարձել է 

անհնարին. դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.13:52-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.13:59-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.14:36-

ին): 

Ժ.13:55-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է  

ոստիկանություն ՄՎ ՕՀ ոստ. 

ենթասպա Մխիթարյանին: 

Ժ.14:20-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Թամարա Սարգսյանի 

բնակարանի դուռը:  

քաղաքացի Սարգսյանից  0 0 
 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Հնոցավան 

փողոցի     1-ին 

շարքի թիվ 8 

տուն  

շմոլ գազի 

թունավորում 

14.12.2017 

ժ.03:13 
- 

1-03 ծառայության 

կարգավար 

Գևորգյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն 

մասին, որ շմոլ 

գազից 

թունավորման 

նախանշաններով 

Հնոցավան փողոցի 

1-ին շարքի թիվ 8 

տան բնակիչներ 

Գայանե 

Պետրոսյանին 

(ծնվ.1977թ.) և 

Էլմիրա 

Մովսիսյանին 

(ծնվ.1998թ.) 

շտապօգնության 

աշխատակիցները 

տեղում ցուցաբերել 

են բուժօգնություն, 

տուժածների 

առողջական 

վիճակը 

գնահատվել է 

բավարար. 

հոսպիտալացման 

կարիք չի 

առաջացել: 

- 
1-03 ծառայության 

կարգավար Գևորգյանից  
0 2 

 



Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Շահումյան 

փողոցի թիվ 

172 տուն 

հրդեհ 
14.12.2017 

ժ.17:50 

14.12.2017 

ժ.19:52 

քաղաքացի 

Նալբանդյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Շահումյան փողոցի 

թիվ 172 տանն 

այրվում է 

կենցաղային աղբ:  

Ժ.17:52-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.18:02-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.19:52-

ին): 

Ժ.17:53-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Շիրակի մարզի ՕՀ 

ոստ. ավագ ենթասպա 

Սարգսյանին, իսկ ժ.17:54-ին՝ ՄՀ և 

ՏԱՏ ավագ մասնագետ տեսուչ 

Թորոյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.18:09-ին, 

մարվել՝ ժ.18:24-ին: Կիսաքանդ 

շենքում այրվել է գերան մոտ 2 գ.մ:   

քաղաքացի 

Նալբանդյանից 
0 0 

 

Շիրակ 

Հովիտ գյուղի 2-

րդ փողոցի թիվ 

12 տուն 

հրդեհ 
14.12.2017 

ժ.19:52 

15.12.2017 

ժ.03:25 

քաղաքացի 

Սերոբյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Հովիտ 

գյուղում այրվում է 

անասնակեր: 

Ժ.19:55-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 53 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.20:10-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.03:25-

ին): Պարզվել է, որ գյուղի 2-րդ 

փողոցի թիվ 12 տանը հարակից 

այրվում է Վանիկ Վոսկանյանին 

պատկանող պահեստավորված 

անասնակեր (մոտ 1000 հակ): 

Ժ.19:56-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Ախուրյանի բաժնի 

ՕՀ ոստ. մայոր Հարությունյանին, 

իսկ ժ.19:58-ին՝ ՄՀ և ՏԱՏ ավագ 

մասնագետ տեսուչ Թորոյանին: 

Ժ.20:21-ին թիվ 53 ՀՓՋ-ի 

հերթափոխի պետ փ/ծ ավագ 

Մարտիկյանը պահանջել է 

օգնություն՝ մեկ մարտական 

հաշվարկ: 

Ժ.20:23-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.20:49-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.00:28-

ին): 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.21:14-ին, 

մարվել՝ ժ.02:54-ին: Այրվել է մոտ 

1000 հակ պահեստավորված 

անասնակեր:  

քաղաքացի Սերոբյանից  0 0 
 



Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Շիրակացի 

փողոցի թիվ 7բ 

շենքի 48-րդ 

բնակարան 

շմոլ գազի 

թունավորում 

14.12.2017 

ժ.20:30 
- 

Գյումրու «1-03» 

ծառայության 

հերթապահ բժիշկ 

Հարությունյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն 

մասին, որ ժ.20:21-ի 

սահմաններում շմոլ 

գազի թունավորման 

նախանշաններով 

Գյումրու ԲԿ են 

հոսպիտալացվել 

Գյումրի քաղաքի 

Շիրակացի փողոցի 

թիվ 7բ շենքի 48-րդ 

բնակարանի 

բնակիչներ 

Տիրանուհի 

Խաչատրյանը (ծնվ. 

1987թ.), Գայանե 

(ծնվ. 1960թ.) և 

Արմեն (ծնվ. 1981թ.) 

Աղաբալյանները: 

Բժիշկները 

տուժածների 

առողջական 

վիճակը գնահատել 

են միջին 

ծանրության:  

- 

Գյումրու «1-03» 

ծառայության հերթապահ 

բժիշկ Հարությունյանից 

0 2 
 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Կամոի փողոցի 

թիվ 38Ա շենքի 

27-րդ 

բնակարան 

օգնություն 

քաղաքացուն 

15.12.2017 

ժ.12:28 

15.12.2017 

ժ.13:26 

քաղաքացի 

Հակոբյանից  

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Կամոի 

փողոցի թիվ 38Ա 

շենքի 27-րդ 

բնակարանի 

վատառողջ 

քաղաքացուն 

շտապօգնության 

ավտոմեքենային 

մոտեցնելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.12:30-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.12:42-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.13:26-

ին): 

Ժ.13:02-ին հրշեջ-փրկարարները 

Հասմիկ Հակոբյանին (ծնվ.1957թ) 

ցուցաբերել են համապատասխան 

օգնություն:  

քաղաքացի Հակոբյանից  0 0 
 



Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Երևանյան 

խճուղու թիվ 

135Ա շենքի 43-

րդ բնակարան 

փակ դուռ 
16.12.2017 

ժ.12:28 

16.12.2017 

ժ.12:28 

քաղաքացի 

Շուխյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Երևանյան խճուղու 

թիվ 135Ա շենքի 43-

րդ բնակարանի 

դուռը փակվել է, 

ինչից բնակարան 

մուտք գործելը 

դարձել է 

անհնարին. դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.16:45-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.16:55-ին (վերադարձին՝ ժ.17:29-

ին, մեկնել է այլ կանչի՝ 

Մ.Խորենացու փողոց): 

Ժ.16:46-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության ՄՎ ՕՀ-ի օգնական 

ոստ. ենթասպա Կարապետյանին: 

Ժ.17:15-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Գոհար Շուխյանի 

բնակարանի դուռը:  

քաղաքացի Շուխյանից  0 0 
 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Մովսես 

Խորենացու 

փողոցի թիվ 30 

շենքի 10-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
16.12.2017 

ժ.17:24 

16.12.2017 

ժ.18:14 

քաղաքացի 

Հովհաննիսյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Մովսես 

Խորենացու փողոցի 

թիվ 30 շենքի 10-րդ 

բնակարանի 

բանալին կորել է, 

ինչից բնակարան 

մուտք գործելը 

դարձել է 

անհնարին, դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.17:26-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. ավագ լեյտենանտ Աղեկյանին: 

Ժ.17:29-ին այլ կանչից (Երևանյան 

խճուղի) դեպքի վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.17:41-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.18:14-

ին):  

Ժ.18:02-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Մարիամ Շուխյանի 

բնակարանի դուռը:  

քաղաքացի 

Հովհաննիսյանից 
0 0 

 



Շիրակ 

Իսահակյան 

գյուղի 3-րդ 

փողոցի թիվ 14 

տուն  

հրդեհ 
17.12.2017 

ժ.08:31 

17.12.2017 

ժ.11:11 

քաղաքացի 

Գևորգյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Իսահակյան 

գյուղում այրվում է 

անասնագոմ։ 

Ժ.08:32-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 51 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.09:00-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.11:11-

ին): Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է 

3-րդ փողոցի Հասմիկ Գևորգյանի 

թիվ 14 տան մոտակա 

անասնագոմում։  

Ժ.08:35-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Անիի բաժնի ՕՀ 

ոստ. ավագ լեյտենանտ 

Դանիելյանին, ժ.08:47-ին՝ ՄՀ և ՏԱՏ 

բաժնի պետ Խաչատրյանին, իսկ 

ժ.11։28-ին՝ ՃԿԱԿ-ում 

գյուղատնտեսության 

նախարարության ներկայացուցիչ 

Մ.Խաչատրյանին։ 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.09:15-ին, 

մարվել՝ ժ.10:07-ին: Այրվել է մոտ 

3.5 ք.մ գոմաղբ, ծխախեղդ են եղել 

20 հավ և 20 ճուտ։   

քաղաքացի Գևորգյանից  0 0 
 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Գ.Նժդեհի 

փողոցի թիվ 9/3 

շենքի 2-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
17.12.2017 

ժ.11:30 

17.12.2017 

ժ.11:56 

քաղաքացի 

Գևորգյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Գ.Նժդեհի փողոցի 

թիվ 9/3 շենքի 2-րդ 

բնակարանի դռան 

փականը 

խափանվել է, 

քաղաքացիները 

մնացել են ներսում. 

դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.11:31-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.11:38-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.11։56-ին): 

Ժ.11:40-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Ալվարդ Մելքոնյանի 

բնակարանի դուռը:  

քաղաքացի Գևորգյանից  0 0 
 



Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Շիրակացի 

փողոցի Վեգա 

էլեկտրոնիկայի 

խանութի 

մոտակայք 

հրդեհ 
17.12.2017 

ժ.13:37 

17.12.2017 

ժ.14:00 

քաղաքացի 

Հարությունյանից 

ստացվել ահազանգ 

այն մասին, որ 

հրդեհ է Շիրակացի 

փողոցի Վեգա 

էլեկտրոնիկայի 

խանութի 

մոտակայքում 

այրվում է 

ավտոմեքենա: 

Ժ.13:38-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է 

հասելժ.13:44-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.14:00-ին): 

ժ.13:40-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ՄՀ և ՏԱՏ բաժնի պետ 

Խաչատրյանին, ժ.14:05-ին՝ 

ոստիկանություն ՄՎ ՕՀ ոստ. ավագ 

ենթասպա Մխիթարյանին: 

Հրդեհի մարվել է տեղի ուժերով: 

Այրվել է Ռուբիկ Սարգսյանին 

պատկանող «ЗАЗ» մակնիշի 

37SL477 պ/հ ավտոմեքենայի 

շարժիչի հատվածը մասամբ:  

քաղաքացի 

Հարությունյանից 
0 0 

 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Վ.Սարգսյան 

փողոցի թիվ 1 

շենքի 15-րդ 

բնակարան 

շմոլ գազի 

թունավորում 

17.12.2017 

ժ.23:15 
- 

Գյումրի քաղաքի 

ԲԿ հերթապահ 

բժիշկ Ասատրյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն 

մասին, որ ժ.22։46-ի 

սահմաններում շմոլ 

գազից 

թունավորման 

նախանշաններով 

իրենց մոտ են 

հոսպիտալացվել 

Վ.Սարգսյան 

փողոցի թիվ 1 շենքի 

15-րդ բնակարանի 

բնակիչներ Փեփռոն 

(ծնվ.1971թ.) և Լենա 

(ծնվ. 1995թ.) 

Հարությունյանները: 

Բժիշկները 

տուժածների 

առողջական 

վիճակը գնահատել 

են բավարար։ 

- 

Գյումրի քաղաքի ԲԿ 

հերթապահ բժիշկ 

Ասատրյանից  

0 2 
 



Շիրակ 

ք. Գյումրի Մուշ 

2 թաղամասի 4-

րդ շենքի 2-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
19.12.2017 

ժ.15:00 

19.12.2017 

ժ.15:38 

Համայնքային 

ոստիկանության 

ավագ տեսուչ ոստ. 

կապիտան 

Խաչատրյանից  

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն 

մասին, որ Մուշ 2 

թաղամասի 4-րդ 

շենքի 2-րդ 

բնակարանի դռան 

փականը 

խափանվել է, 

բնակիչները մնացել 

է ներսում. դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.15:06-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.15:15-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.15:38-

ին): 

Ժ.15:24-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Ժորա Հարությունյանի 

բնակարանի դուռը: 

Համայնքային 

ոստիկանության ավագ 

տեսուչ ոստ. կապիտան 

Խաչատրյանից  

0 0 
 

Շիրակ 

Կամո գյուղի 

11-րդ փողոցի 

թիվ 35 տուն  

հրդեհ 
20.12.2017 

ժ.13:38 

20.12.2017 

ժ.15:30 

քաղաքացի 

Ասլանյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Կամո 

գյուղի 11-րդ 

փողոցի թիվ 35 

տան բակում 

այրվում է 

պահեստավորած 

անասնակեր: 

Ժ.13:39-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 53 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.14:09-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.15:30-

ին): Պարզվել է, որ Ստյոպ 

Ասլանյանին պատկանող թիվ 35 

տանը հարակից օժանդակ քարե 

կառույցում այրվում է գոմաղբ: 

Ժ.13:40-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Ախուրյանի բաժնի 

ՕՀ ոստ. ավագ լեյտենանտ 

Սարգսյանին, իսկ ժ.13:42-ին՝ ՄՀ և 

ՏԱՏ գլխավոր-մասնագետ տեսուչ 

Մկրտչյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.14:21-ին, 

մարվել՝ ժ.14:31-ին: Այրվել է մոտ 2 

խ.մ գոմաղբ: 

քաղաքացի Ասլանյանից  0 0 
 



Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Շիրակացի 

փողոցի թիվ 34 

դոս 4-րդ 

բնակարան 

օգնություն 

քաղաքացուն 

22.12.2017 

ժ.11:59 

22.12.2017 

ժ.12:38 

«Կարմիր խաչի» 

միջազգային 

կոմիտեի մարզային 

ընկերության 

տնօրեն Մադոյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն 

մասին, որ իրենց 

խնամակալության 

տակ գտնվող 

Շիրակացի փողոցի 

թիվ 34 դոս 4-րդ 

բնակարանի 

բնակիչ Սլավիկ 

Ալեքսանյանը (ծնվ. 

1940թ.) մահացել է. 

դին 

շտապօգնության 

ավտոմեքե¬նային 

մոտեցնելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.12:03-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.12:17-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.12:38-

ին): 

Ժ.12:26-ին հրշեջ-փրկարարները 

դին մոտեցրել են շտապօգնության 

ավտոմեքենային:   

«Կարմիր խաչի» 

միջազգային կոմիտեի 

մարզային ընկերության 

տնօրեն Մադոյանից 

1 0 
 

Շիրակ 

 

ք. Գյումրի  

Կոշտոյան 

փողոցի 2-րդ 

նրբանցքի թիվ 

25 տուն  

հրդեհ 
22.12.2017 

ժ.21:24 

22.12.2017 

ժ.22:42 

քաղաքացի 

Մելքոնյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ հրդեհ է 

բռնկվել Կոշտոյան 

փողոցի 2-րդ 

նրբանցքի տներից 

մեկի տանիքում: 

Ժ.22:26-ին դեպքի վայր են մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից երկու մարտական 

հաշվարկ, որոնք կանչի վայր են 

հասել ժ.21:32-ին և ժ.21:40-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.22:42-ին և 

ժ.22:10-ին): Պարզվել է, որ հրդեհը 

բռնկվել է Շինարարների փողոցի 2-

րդ նրբանցքի թիվ 25 տան 

(վարձակալ Հմայակ Հակոբյան) 

տանիքում: 

Ժ.21:27-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. ավագ լեյտենանտ Աղեկյանին, 

ժ.21:29-ին՝ էլ.ցանցի հերթապահ 

Ասատրյանին, իսկ ժ.21:30-ին՝ ՄՀ և 

ՏԱՏ առա-ջատար մասնագետ-

տեսուչ Ղազարյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.21:41-ին, 

մարվել՝ ժ.22:00-ին: Այրվել է 

տանիքի փայտյա 

կառուցատարրերը (մոտ 1 ք.մ):   

քաղաքացի Մելքոնյանից  0 0 
 



Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Երևանյան 

խճուղու թիվ 

131 շենքի 17-

րդ բնակարան 

շմոլ գազի 

թունավորում 

23.12.2017 

ժ.04:19 
- 

«Գյումրու» ԲԿ-ի 

բժիշկ 

Հարությունյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն 

մասին, որ ժ.03:07-ի 

սահմաններում շմոլ 

գազի թունավորման 

նախանշաններով 

իրենց մոտ է 

հոսպիտալացվել 

Գյումրի քաղաքի 

Երևանյան խճուղու 

թիվ 131 շենքի 17-

րդ բնակարանի 

բնակիչ Աստղիկ 

Ատոյանը (ծնվ. 

1999թ.), իսկ 

ժ.03:15-ի 

սահմաններում 

նույն բնակարանի 

բնակիչներ 

Թագուհի (ծնվ. 

2002թ.) և Անի (ծնվ. 

2009թ.) 

Ատոյանիները 

հոսպիտալացվել են 

Գյումրու 

Ավստրիական 

մանկական 

հիվանդանոց: 

Բժիշկները 

տուժածների 

առողջական 

վիճակը գնահատել 

են միջին 

ծանրության: 

- 
«Գյումրու» ԲԿ-ի բժիշկ 

Հարությունյանից  
0 3 

 



Շիրակ 

Լուսակերտ 

գյուղի 6-րդ 

փողոցի 1-ին 

փակուղու թիվ 

2-րդ տուն 

հրդեհ 
23.12.2017 

ժ.19:18 

23.12.2017 

ժ.22:30 

«1-03» ծառայության 

կարգավար 

Խաչատրյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն 

մասին, որ հրդեհ է 

բռնկվել Լուսակերտ 

գյուղի 6-րդ փողոցի 

1-ին փակուղու թիվ 

2-րդ տանը: 

Ժ.19:20-ին և ժ.19:23-ին դեպքի վայր 

են մեկնել թիվ 49 ՀՓՋ-ից երկու 

մարտական հաշվարկ, որոնք կանչի 

վայի են հասել ժ.19:35-ին, և ժ.19:39-

ին, (վերադարձել են ՀՓՋ՝ ժ.22:28-ին 

և ժ.22:30-ին): 

Ժ.19:22-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի ՕՀ 

ոստ. Ավագ լեյտենանտ 

Թովմասյանին, իսկ ժ.19:23-ին՝ ՄՀ և 

ՏԱՏ գլխավոր մասնագետ 

Մկրտչյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.19:39-ին, 

մարվել՝ ժ.21:41-ին: Ամբողջությամբ 

այրվել են Տարոն Հովհաննիսյա-նին 

պատկանող տան տանիքի փայտյա 

կառուցատարրերը` մոտ 110 ք.մ և 

տանիքում կուտակած մոտ 100 հակ 

անասնակերը։ 

«1-03» ծառայության 

կարգավար 

Խաչատրյանից  

0 0 
 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Լալայան 

փողոցի թիվ 

109 տուն  

շմոլ գազի 

թունավորում 

24.12.2017 

ժ.01:50 
- 

«1-03» ծառայության 

կարգավար 

Տոնոյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն 

մասին, որ շմոլ 

գազից 

թունավորման 

նախանշաններով 

Գյումրու ԲԿ են 

հոսպիտալացվել 

Լալայան փողոցի 

թիվ 109 տան 

բնակիչներ 

Վարդիթեր (ծնվ. 

1949թ.), Անահիտ 

(ծնվ. 1973թ.) 

Սմբատ (ծնվ. 

1990թ.), Հռիփսիմե 

(ծնվ. 1992թ.), 

Աբրահամ (ծնվ. 

1995թ.), և Գայանե 

(ծնվ. 1998թ.) 

Սիմոնյանները, իսկ 

Նաիրա (ծնվ. 

2000թ.) և Ամալիա 

(ծնվ. 2001թ.) 

Սիմոնյանները 

հոսպիտալացվել են 

- 
«1-03» ծառայության 

կարգավար Տոնոյանից  
0 8 

 



Գյումրու 

Ավստրիական 

մանկական 

հիվանդանոց: 

Բժիշկները 

տուժածի 

առողջական 

վիճակը գնահատել 

են բավարար: 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Վ.Սարգսյան 

փողոցի թիվ 2 

շենքի 29-րդ 

բնակարան 

շմոլ գազի 

թունավորում 

24.12.2017 

ժ.21:14 
- 

Գյումրու ԲԿ-ի 

հերթապահ բժիշկ 

Հարությունյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն 

մասին, որ շմոլ 

գազից 

թունավորման 

նախանշաններով 

իրենց մոտ են 

հոսպիտալացվել 

Վ.Սարգսյան 

փողոցի թիվ 2 շենքի 

29-րդ բնակարանի 

բնակիչներ 

Մարիետա 

(ծնվ.1947թ.), Աննա 

(ծնվ.1973թ.) 

Մարտիրոսյանները 

և Արմեն Հակոբյանը 

(ծնվ.1998թ.): 

Բժիշկները 

տուժածների 

- 
Գյումրու ԲԿ-ի հերթապահ 

բժիշկ Հարությունյանից  
0 3 

 



առողջական 

վիճակը գնահատել 

են բավարար: 

Շիրակ 

ք. Գյումրի Մուշ 

2/2 թաղամասի 

թիվ 70 շենքի 

87-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
26.12.2017 

ժ.14:22 

26.12.2017 

ժ.14:46 

քաղաքացի 

Խաչատրյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Մուշ 2/2 

թաղամասի թիվ 70 

շենքի 87-րդ 

բնակարանի 

բնակիչը չի 

արձագանքում 

դռան թակոցներին. 

դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.14:24-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը ժ.14:33-ին՝ 

անհրաժեշտությունը վերանալու 

պատճառով, վերադարձել է 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.14:46-ին): 

Ժ.14:30-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Հակոբյանին: 

Ժ.14:32-ին ահազանգողը 

տեղեկացրեց, որ բնակիչ Գայանե 

Դավթյանը (ծնվ. 1960թ.) տանը չի 

եղել:  

քաղաքացի Խաչատրյանից 0 0 
 



Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Աղյուսի 

փողոցի թիվ 

116 տուն  

հրդեհ 
26.12.2017 

ժ.20:36 

26.12.2017 

ժ.22:06 

քաղաքացի 

Մխիթարյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ հրդեհ է 

բռնկվել Աղյուսի 

փողոցի թիվ 116 

տան տանիքում: 

Ժ.20:37-ին դեպքի վայր են մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից երկու մարտական 

հաշվարկ, որոնք կանչի վայր են 

հասել համապատասխանաբար 

ժ.20:50-ին և ժ.21:04-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.21:32-ին և ժ.22:06-ին):  

Ժ.20:40-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Կումայրու բաժնի 

ՕՀ ոստ. մայոր Բաբաջանյանին, իսկ 

ժ.20:41-ին՝ ՄՀ և ՏԱՏ գլխավոր 

մասնագետ Մկրտչյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.20:55-ին, 

մարվել՝ ժ.21:15-ին: Այրվել է Արմեն 

Խակայանի տան տանիքի փայտյա 

կառուցատարրերը (մոտ 1 ք.մ):  

քաղաքացի 

Մխիթարյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

Մեծ Սեպասար 

գյուղի 5-րդ 

փողոցի թիվ 3 

տան դիմաց 

հրդեհ 
27.12.2017 

ժ.13:21 

27.12.2017 

ժ.14:04 

քաղաքացի 

Խաչատրյանից  

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Մեծ 

Սեպասար գյուղի 5-

րդ փողոցի թիվ 3 

տան դիմաց՝ էլ.սյան 

վրա, այրվում է 

արագիլի բույն: 

Ժ.13:22-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայի է հասել 

ժ.13:34-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.14:04ին): 

Ժ.13:23-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Աշոցքի բաժնի ՕՀ 

ոստ. ավագ Կիրակոսյանին, և էլ. 

ցանցի կարգավար 

Կարապետյանին, ժ.13:24-ին ԱԱԾ 

Աշոցքի բաժնի ՕՀ ենթա¬սպա 

Մուրադյանին, իսկ ժ.13:27-ին՝ ՄՀ և 

ՏԱՏ առաջին կարգի մասնագետ 

Փանոսյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.13:42-ին, 

մարվել՝ ժ.13:44-ին: Ամբողջությամբ 

այրվել է արագիլի բույն (մոտ 1 ք.մ) 

և մասամբ ջերմահարվել  էլ. սյունը` 

մոտ 1 գ.մ։  

քաղաքացի Խաչատրյանից 0 0 
 



Շիրակ 

ք. Գյումրի Մուշ 

2 թաղամասի 

Հալաբյան 

փողոցի թիվ 14 

շենքի 

մոտակայք 

կանչ առանց 

հրդեհի 

28.12.2017 

ժ.20:08 

28.12.2017 

ժ.21:09 

քաղաքացի 

Խաչատրյանից 

ահազանգ է 

ստացվել, որ Մուշ 2 

թաղամասի 

Հալաբյան փողոցի 

թիվ 14 շենքի 

մոտակայքում 

էլ.սյան վրա տեղի է 

ունեցել էլ.լարերի 

կարճ միացում՝ 

հրդեհի բռնկումով, 

որը մարվել է տեղի 

ուժերով, սակայն 

ծուխ է նկատվում: 

Ժ.20:08-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

թիվ 48 ՀՓՋ-ի հրշեջ-փրկարար փ/ծ 

ավագ սերժանտ Մալխասյանին, 

ժ.20:11-ին՝ ոստիկանության ՄՎ ՕՀ-

ի օգնական ոստ. ենթասպա 

Կարապետ-յանին, ժ.20:13-ին՝ 

էլ.ցանցի «Ղարս» մասնաճյուղի 

հերթապահ Միքայելյանին, ժ.20:14-

ին՝ ՄՀ և ՏԱՏ առաջատար 

մասնագետ Թորոյանին, իսկ 

ժ.20:15-ին՝ ՄՃԿԿ առաջին կարգի 

մասնագետ Վարդանյանին: 

Ժ.20:09-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հա¬սել 

ժ.20:22-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.21:09-

ին): Պարզվել է, որ տեղի է ունեցել՝ 

էլ.լարերի կարճ միացում առանց 

հրդեհի բռնկման:   

քաղաքացի Խաչատրյանից  0 0 
 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Երևանյան 

խճուղու թիվ 

141Ա շենք 

սպառնացող 

վտանգ 

29.12.2017 

ժ.16:59 

29.12.2017 

ժ.17:43 

«Երևանյան 157» 

համատիրության 

նախագահ 

Հ.Խաչատրյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Երևանյան խճուղու 

թիվ 141Ա շենքի 

ճակատային 

հատվածի քարերը 

թուլացել են: 

Ժ.17:02-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.17:15 (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.17:43-

ին): 

Պարզվել է որ շենքի 2-րդ մուտքից 

5-րդ մուտք ընկած հատվածում (1-

ին հարկ) քարերը թուլացել են և 

տեղաշարժվել: 

Ժ.17:31-ին հրշեջ-փրկարարները 

սահմանազատել են տարածքը:  

«Երևանյան 157» 

համատիրության 

նախագահ 

Հ.Խաչատրյանից 

0 0 
 



Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Աղայան 

փողոցի թիվ 57 

տուն 

հրդեհ 
30.12.2017 

ժ.04:48 

30.12.2017 

ժ.06:55 

քաղաքացի 

Պետրոսյանից  

ահազանգ է 

ստացվել, որ 

Աղայան փողոցի 

թիվ 57 տան 

հարակից 

խորդանոցում 

այրվում է 

կուտակած 

վառելափայտ: 

Ժ.04:48-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

թիվ 48 ՀՓՋ-ի ընդհանուր պրոֆիլի 

փրկարար փ/ծ ավագ սերժանտ 

Տոմոյանին, ժ.04:51-ին՝ ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 

ենթասպա Փոստոյանին, իսկ 

ժ.05:20-ին՝ ՄՀ և ՏԱՏ գլխավոր 

մասնագետ Մկրտչյանինին: 

Ժ.04:50-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.05:10-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.06:55-

ին): 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.05:32-ին, 

մարվել՝ ժ.05:44-ին: 

Այրվել է Սեդրակ Պետրոսյանին 

պատկանող տան հարակից 

խորդանոցում կուտակած 

վառելափայտ՝ մոտ 4 խ.մ, 

առաստաղը՝ մոտ 6 ք.մ և տանիքը՝ 

մոտ 6 ք.մ: 

քաղաքացի Պետրոսյանից 0 0 
 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Ղարիբջանյան 

խճուղու թիվ 4 

շենքի 1-ին 

բնակարան 

շմոլ գազի 

թունավորում 

31.12.2017 

ժ.20:31 
- 

 «1-03» 

ծառայության 

կարգավար 

Տոնոյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն 

մասին, որ շմոլ 

գազից 

թունավորման 

նախանշաններով 

Գյումրու ԲԿ են 

հոսպիտալացվել 

Ղարիբջանյան 

խճուղու թիվ 4 

շենքի 1-ին 

բնակարանի 

բնակիչներ Լյովա 

Սարգսյանը (ծնվ. 

1943թ.), Աննա 

Հակոբյանը (ծնվ. 

1992թ.) և Անահիտ 

Անանյանը (ծնվ. 

1950թ.), իսկ 

Անահիտ 

Սարգսյանը (ծնվ. 

2016թ.) 

հոսպիտալացվել է 

- 
 «1-03» ծառայության 

կարգավար Տոնոյանից  
0 4 

 



Գյումրու 

Ավստրիական 

մանկական 

հիվանդանոց: 

Բժիշկները 

տուժածների 

առողջական 

վիճակը գնահատել 

են բավարար: 


