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Շիրակ 

ք,Գյումրի Խրիմյան 

Հայրիկ փողոցի թիվ 

3Ա շենքի 2-րդ 

բնակարան 

շմոլ գազի 

թունավորում 

01.04.2019 

ժ.15:00 
- 

ժ.15:00-ին «1-03» ծառայության 

կարգավար Տոնոյանից 

տեղեկատվություն է ստացվել այն 

մասին, որ շմոլ գազից 

թունավորման նախանշաններով 

Գյումրու ԲԿ է հոսպիտալացվել 

Խրիմյան Հայրիկ փողոցի թիվ 3Ա 

շենքի 2-րդ բնակարանի բնակիչ 

Ֆրիդա Մկոյանը (ծնվ. 1974թ.), իսկ 

Էմիլիա Մկոյանը (ծնվ. 2004թ.) 

հոսպիտալացվել է Գյումրու 

Ավստրիական մանկական 

հիվանդանոց: 

Բժիշկները տուժածների 

առողջական վիճակը գնահատել են 

միջին ծանրության: 

- 

«1-03» 

ծառայության 

կարգավար 

Տոնոյանից 

0 2 
 

Շիրակ 
Այգաբաց գյուղի 8-րդ 

փողոցի թիվ 29 տուն 

տեղեկատվութ

յան 

փոխանցում 

02.04.2019 

ժ.11:19 
- 

Ժ.11:19-ին քաղաքացի 

Շահբազյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Այգաբաց 

գյուղի 8-րդ փողոցի թիվ 29 տան 

դիմաց էլ.սյունը թեքվել է. 

Անհրաժեշտ է օգնություն: 

Ժ.11:21-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Շիրակի մարզային էլ ցանցի 

կարգավար Բարսեղյանին: 

- 
քաղաքացի 

Շահբազյանից 
0 0 

 



Շիրակ 

ք,Գյումրի Մուշ 2/2 

թաղամասի թիվ 46 

շենքի 20-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
02.04.2019 

ժ.14:40 

02.04.2019 

ժ.15:12 

ժ.14:40-ին քաղաքացի 

Բեյբությանից ահազանգ է ստացվել 

այն մասին, որ Մուշ 2/2 թաղամասի 

թիվ 46 շենքի 20-րդ բնակարանի 

դուռը փակվել է, բնակիչը մնացել է 

ներսում. դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.14:41-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ («GAZ 

2705», 264VV01), 

որը կանչի վայր է 

հասել ժ.14:55-ին 

(վերադարձին՝ 

ժ.15:12-ին մեկնել է 

այլ կանչի՝ Արամ 

Խաչատրյան 

փողոց): 

Մինչ հրշեջ-

փրկարարների 

կանչի վայր 

հասնելը՝ 

բնակարանի դուռը 

բացվել է տեղի 

ուժերով: 

քաղաքացի 

Բեյբությանից 
0 0 

 



Շիրակ 

ք,Գյումրի Արամ 

Խաչատրյան փողոցի 

թիվ 14ա շենքի 12-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
02.04.2019 

ժ.15:10 

02.04.2019 

ժ.16:11 

ժ.15:10-ին քաղաքացի Ավոյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, 

որ Արամ Խաչատրյան փողոցի թիվ 

14ա շենքի 12-րդ բնակարանի 

դռանը փականը խափանվել է, 

ինչից բնակարան մուտք գործելը 

դարձել է անհնարին. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.15:12-ին այլ 

կանչից (Մուշ 2/2 

թաղամաս) դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ի 

մարտական 

հաշվարկը («GAZ 

2705», 264VV01), 

որը կանչի վայր է 

հասել ժ.15:24-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.16:11-ին): 

Ժ.15:12-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

ոստիկանության 

Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. ավագ 

լեյտենանտ 

Աղեկյանին: 

Ժ.15:50-ին հրշեջ-

փրկարարները 

բացել են 

Հովհաննես 

Ավոյանի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Ավոյանից 
0 0 

 



Շիրակ 

Բենիամին գյուղի 9-

րդ փողոցի թիվ 2 

տուն 

շմոլ գազի 

թունավորում 

02.04.2019 

ժ.17:35 
- 

ժ.17:35-ին քաղաքացի 

Մուրադյանից ահազանգ է ստացվել 

այն մասին, որ Բենիամին գյուղի 9-

րդ փողոցի թիվ 2 տան բնակիչները 

(4 հոգի) շմոլ գազից թունավորվել 

են. անհրաժեշտ է շտապօգնություն: 

Ժ.17:35-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Ախուրյանի շտապօգնության 

կարգավար Ապինյանին, իսկ 

ժ.17:37-ին «1-04» ծառայության 

կարգավար 

Մուրադյանին:Շտապօգնության 

աշխատակիցները տան 

լոգարանում հայտնաբերել են 

Վարսիկ Շիրինյանի (ծնվ.1938թ.) 

դին, իսկ Սերգո Շիրինյանը 

(ծնվ.1972 թ.), Մերի (ծնվ.2009թ.) ու 

Մհեր (ծնվ.2010թ.) Մուրադյանները 

հոսպիտալացվել են 

համապատասխանաբար Գյումրու 

ԲԿ և Ավստրիական մանկական 

հիվանդանոց: 

Բժիշկները Ս.Շիրինյանի 

առողջական վիճակը գնահատել են 

միջին ծանրության, իսկ Մերի և 

Մհեր Մուրադյաններինը՝ ծանր: 

- 
քաղաքացի 

Մուրադյանից  
1 3 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի Շիրակացի 

փողոցի թիվ 51բ 

շենքի 2-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
02.04.2019 

ժ.22:09 

02.04.2019 

ժ.22:35 

ժ.22:09-ին քաղաքացի Բրուտյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, 

որ Շիրակացի փողոցի թիվ 51բ 

շենքի 2-րդ բնակարանի դուռը 

փակվել է, երեխան մնացել է 

ներսում (քնած է). դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.22:11-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ («GAZel», 

264VV01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.22:18-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.22:35-ին): 

Ժ.22:23-ին հրշեջ-

փրկարարները 

բացել են Ժորժիկ 

Բրոյանի 

բնակարանի դուռը, 

հյուրասենյակում 

քնած է եղել Էրիկ 

Բրոյանը (ծնվ. 

2008թ.): 

քաղաքացի 

Բրուտյանից 
0 0 

 



Շիրակ 

Ախուրյանի խճուղու 

թիվ 7 հասցեի 

մոտակայք 

կանչ առանց 

հրդեհի 

04.04.2019 

ժ.11:46 

04.04.2019 

ժ.12:32 

քաղաքացի Հակոբյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ 

Ախուրյան գյուղի սկզբնամասում 

կայանած մեքենայից ծուխ է 

նկատվում: 

Ժ.11:48-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

53 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ («Stayer 

790», 519vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.12:00-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.12:32-ին): 

Պարզվել է, որ 

Ախուրյանի 

խճուղու թիվ 7 

հասցեի 

մոտակայքում 

կայանած Արարատ 

Հակոբյանի 

«Mercedes Sprinter» 

մակնիշի 999VP68 

պ/հ ավտոմեքենայի 

խլացուցիչից դուրս 

եկած ծուխը թողել է 

հրդեհի 

տպավորություն: 

Ժ.11:50-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

ոստիկանության 

Ախուրյանի բաժնի 

ՕՀ ոստ. մայոր 

Հարութունյանին:  

քաղաքացի 

Հակոբյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

ք. Գյումրի Վազգեն 

Սարգսյան փողոցի 

թիվ 9/4 հասցեի 

մոտակայք 

ՃՏՊ 
04.04.2019 

ժ.21:35 

04.04.2019 

ժ.23:05 

«1-03» ծառայության կարգավար 

Գալստյանից տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ 

Լենինգրադյան փողոցում տեղի է 

ունեցել ՃՏՊ՝ ավտոմեքենան 

բախվել է էլ.սյանը, փողոցի 

դեկորատիվ լույսերը կախվել են 

երթևեկելի հատված և խոչընդոտում 

են երթևեկությանը. անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.21:37-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է ՀԷՑ 

ՓԲԸ «Ղարս» 

մասնաճյուղի 

հերթապահ 

Ասատրյանին, իսկ 

ժ.21:39-ին՝ ՃՈ ՕՀ 

ոստ. լեյտենանտ 

Գրիգորյանին: 

Ժ.21:37-ին դեպքի 

վայր է մեկնել ՄՓՎ 

ՕԽ-ն՝ փ/ծ 

փոխգնդապետ 

Հովսեփյանի 

գլխավորությամբ 

(կանչի վայր՝ 

ժ.21:59-ին, 

վերադարձ՝ ժ.23:00-

ին): Պարզվել է, որ 

դեռևս 

չբացահայտված 

հանգամանքներում, 

Վազգեն Սարգսյան 

փողոցի թիվ 9/4 

հասցեի 

մոտակայքում 

«Infiniti» մակնիշի 

35XC514 պ/հ 

(վարորդ Էդգար 

Հարությունյան) 

ավտոմեքենան 

դուրս է եկել 

երթևեկելի 

հատվածից և 

բախվել էլ. սյանը, 

վնասվել են 

դեկորատիվ լույսեր. 

տուժածներ չկան: 

Ժ.22:30-ին փ/ծ 

փոխգնդապետ 

Հովսեփյանը 

պահանջել է 

օգնություն՝ մեկ 

մարտական 

հաշվարկ: 

Ժ.22:31-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

«1-03» 

ծառայության 

կարգավար 

Գալստյանից  

0 0 
 



մարտական 

հաշվարկ 

(«Mercedes Benz 

911» 390vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.22:38-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.23:05-ին): 

Ժ.22:39-ին հրշեջ-

փրկարարները 

քաղաքապետարան

ի աշխատակիցների 

հետ համատեղ 

ապամոնտաժել են 

փողոցի վնասված 

դեկորատիվ 

լույսերը: 

Դեպքի վայրում են 

գտնվել 

քաղաքապետարան

ի բնակկոմունալ և 

շրջակա միջավայրի 

պահպանության 

բաժնի պետ 

Մանասյանը և ՃՈ 

հետաքննիչ ոստ. 

կապիտան 

Գասպարյանը:  

Շիրակ 

ք. Գյումրի Երևանյան 

խճուղու թիվ 135ա 

շենքի 33-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
06.04.2019 

ժ.09:42 

06.04.2019 

ժ.10:36 

քաղաքացի Հակոբյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ 

Երևանյան խճուղու թիվ 135ա 

շենքի 33-րդ բնակարանի դռանը 

փականը խափանվել է, բնակիչը 

մնացել է ներսում. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.09:44-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ 

(«Mercedes-911», 

390vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.09:55-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.10:36-ին): 

Քաղաքացին 

հրաժարվել է 

փրկարարների 

օգնությունից (չի 

ցանկացել վնասել 

դուռը): 

քաղաքացի 

Հակոբյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

ք. Գյումրի Վազգեն 

Սարգսյան փողոցի 

թիվ 1 շենքի 8-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
06.04.2019 

ժ.18:10 

06.04.2019 

ժ.19:37 

քաղաքացի Հարությունյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, 

որ Վազգեն Սարգսյան փողոցի թիվ 

1 շենքի 8-րդ բնակարանի դռան 

բանալին ներսում գտնվելու 

պատճառով բնակարան մուտք 

գործելը դարձել է անհնարին. դուռը 

բացելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.18:12-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ 

(«Mercedes-911», 

390VV01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.18:19-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.19:37-ին): 

Ժ.18:15-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

ոստիկանության 

Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. ավագ 

լեյտենանտ 

Աղեկյանին: 

Ժ.19:10-ին հրշեջ-

փրկարարները 

բացել են Սիրանուշ 

Հարությունյանի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Հարությունյանի

ց 

0 0 
 

Շիրակ 

ք. Գյումրի Գարեգին 

Նժդեհի հրապարակի 

թիվ 139/253 տնակ 

տեղեկատվութ

յան 

փոխանցում 

06.04.2019 

ժ.18:30 
- 

անձը չպարզված քաղաքացուց 

ահազանգ է ստացվել, որ Գյումրի 

քաղաքի Գարեգին Նժդեհի 

հրապարակի թիվ 139/253 տնակի 

ջրագիծը վնասվել է, ջուրը լցվում է 

տուն. Անհրաժեշտ է օգնություն: 

Ժ.18:32-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

<<Վեոլիա Ջուր>> 

ՓԲԸ՝ Էվային: 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց 
0 0 

 

Շիրակ 

ք.Գյումրի Շիրակացի 

– Ռուսթավելի 

փողոցների 

խաչմերուկ 

տեղեկատվութ

յան 

փոխանցում 

06.04.2019 

ժ.22:25 
- 

քաղաքացի Ավոյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Գյումրի 

քաղաքի Շիրակացի – Ռուսթավելի 

փողոցների խաչմերուկում գտնվող 

էլ. սյան վրա տեղի է ունենում էլ. 

լարերի կարճ միացում: 

Ժ.22:26-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է ՀԷՑ 

ՓԲԸ «Ղարս» 

մասնաճյուղ 

կարգավար 

Բարսեղյանին: 

Էլ. ցանցի 

աշխատակիցները 

տեղում պարզել են, 

որ նշված սյունը 

քաղաքացի 

Ավոյանից 
0 0 

 



արտաքին 

լուսավորության է 

(սպասարկում է 

Գյումրու 

քաղաքապետարան

ը), ուստի ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

քաղաքապետարան

ի բնակկոմունալ և 

շրջակա միջավայրի 

պահպանության 

բաժնի պետ 

Մանասյանին: 

Շիրակ 

ք,Գյումրի Կամո 

փողոցի թիվ 38ա 

շենքի 44-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
08.04.2019 

ժ.15:58 

08.04.2019 

ժ.16:55 

քաղաքացի Հակոբյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ Կամո 

փողոցի թիվ 38ա շենքի 44-րդ 

բնակարանի դռան փականը 

խափանվել է, բնակիչը մնացել է 

ներսում. դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.16:00-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ 

(«Mercedes Benz» 

390vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.16:12-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.16:55-ին): 

Ժ.16:00-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

ոստիկանության 

Մուշի բաժնի ՕՀ-ի 

օգնական ոստ. 

ավագ Լոռեցյանին: 

Ժ.16:30-ին հրշեջ-

փրկարարները 

բացել են Լիլիկ 

Հակոբյանի 

(ծնվ.1950թ.) 

բնակարանի դուռը:   

քաղաքացի 

Հակոբյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

Փանիկ գյուղի 30-րդ 

փողոցի 1-ին 

փակուղի 6 տուն  

փակ դուռ 
09.04.2019 

ժ.10:31 

09.04.2019 

ժ.11:32 

Արթիկի ոստիկանության բաժնի ՕՀ 

ոստ. լեյտենանտ Հարությունյանից 

տեղեկատվություն է ստացվել այն 

մասին, որ Փանիկ գյուղի 30-րդ 

փողոցի 1-ին փակուղի 6 տան 

բնակիչ Ռիմա Պետրոսյանը չի ար-

ձագանքում դռան թակոցներին. 

դուռը բացելու համար անհրաժեշտ 

է փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.10:33-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

49 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ ((«GAZel» 

265VV01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.10:53-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.11:32-ին): 

Ժ.10:58-ին հրշեջ 

փրկարարներըը 

բացել են տան 

դուռը և 

խոհանոցում 

գտնվող 

մահճակալին 

հայտն-աբերել 

Ռիմա 

Պետրոսյանին (ծնվ. 

1933թ.) դին: 

Արթիկի 

ոստիկանության 

բաժնի ՕՀ ոստ. 

լեյտենանտ 

Հարությունյանի

ց 

1 0 
 

Շիրակ 

ք,Գյումրի Թումանյան 

143/5 հասցեում 

գտնվող 

գազալցակայանի 

հետնամաս 

հրդեհ 
09.04.2019 

ժ.12:49 

09.04.2019 

ժ.13:54 

ժ.12:49-ին քաղաքացի 

Թովմասյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ 

Թումանյան 143/5 հասցեում 

գտնվող գազալցակայանի 

հետնամասում (նախկին 

«Փայտամշակման գործարան»-ի 

տարածք) այրվում է 

խոտածածկույթ, անհրաժեշտ է 

հրշեջ-փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.12:50-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ («KamAZ» 

մակնիշի 435 VV 

01), որը կանչի 

վայր է հասել 

ժ.12:57-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

13:54-ին): 

Ժ.12:54-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է ՀՀ 

ոստիկանության 

Կումայրու ՈԲ ՕՀ 

ոստ. մայոր 

Բաբաջանյանին: 

Հրդեհը 

մեկուսացվել է 

ժ.13:17-ին, մարվել՝ 

ժ.13:24-ին: 

Պարզվել է, որ 

այրվել է մոտ 6000 

ք․մ 

խոտածածկույթ: 

քաղաքացի 

Թովմասյանից 
0 0 

 



Շիրակ 

ք,Գյումրի Վազգեն 

Սարգսյան փողոցի 

թիվ 10 շենքի 64-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
10.04.2019 

ժ.13:43 

10.04.2019 

ժ.14:33 

քաղաքացի Սամվելյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, 

որ Վազգեն Սարգսյան փողոցի թիվ 

10 շենքի 64-րդ բնակարանի դռանը 

փականը խափանվել է, ինչից 

բնակարան մուտք գործելը դարձել է 

անհնարին. դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.13:44-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ 

(«Mercedes-911», 

390VV01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.13:51-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.14:33-ին): 

Ժ.13:46-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

ոստիկանության 

Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. ավագ 

լեյտենանտ 

Աղեկյանին: 

Բավարար հիմքեր 

չլինելու 

պատճառով 

բնակարանի դուռը 

չի բացվել: 

Դեպքի վայրում են 

գտնվել 

ոստիկանության 

աշխատակիցները: 

քաղաքացի 

Սամվելյանից 
0 0 

 

Շիրակ 

(Արագածոնի մարզ) 

Երևան-Գյումրի 

հատվածի 80-րդ կմ-

ին  

ՃՏՊ 
10.04.2019 

ժ.21:39 

10.04.2019 

ժ.23:03 

Անիի շտապօգնության կարգավար 

Սահակյանից տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ Լանջիկ–

Մաստարա ավտոճանապարհին 

տեղի է ունեցել ՃՏՊ, կան 

տուժածներ. անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.21:40-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

51 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ («ZIL-

130», 515VV01), 

որը կանչի վայր է 

հասել ժ.22:46-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.23:03-ին): 

Ժ.21:42-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

ոստիկանության 

Անիի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան 

Թադևոսյանին: 

Պարզվել է, որ Մ-1 

ավտոճանապարհի 

Անիի 

շտապօգնության 

կարգավար 

Սահակյանից 

0 2 
 



Երևան-Գյումրի 

հատվածի 80-րդ կմ-

ին «Mersedes E 

200» մակնիշի 

75TS775 պ/հ 

(վարորդ 

Հովհաննես 

Հարությունյան, 

ծնվ. 1975թ.) 

ավտոմեքենան, 

դեռևս 

չբացահայտված, 

հանգամանքներում 

դուրս է եկել 

ճանապարհի 

երթևեկելի 

հատվածից և մոտ 4 

մետր գլորվել ձորը: 

Մինչ հրշեջ-

փրկարարների 

կանչի վայր 

հասնելը, 

ուղևորներ՝ Կարինե 

(ծնվ. 1968թ.) և 

Հռիփսիմե (ծնվ. 

1971թ.) 

Մարգարյանները 

հոսպիտալացվել են 

Թալինի ԲԿ, որտեղ 

բժիշկները նրանց 

առողջական 

վիճակը գնահատել 

են ծանր: 

Հրշեջ-

փրկարարները 

հոսանքազրկել են 

ավտոմեքենան: 



Շիրակ Ամասիայի ձորում  ՃՏՊ 
10.04.2019 

ժ.21:49 

10.04.2019 

ժ.22:30 

անձը չպարզված քաղաքացուց 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, 

որ Ամասիայի ձորում տեղի է 

ունեցել ՃՏՊ, կան տուժածներ. 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.21:50-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

շտապօգնության 

կարգավար 

Մանուկյանին, իսկ 

ժ.21:58-ին՝ 

ոստիկանության 

Ամասիայի բաժնի 

ՕՀ ոստ. մայոր 

Բադեյանին: 

Ժ.21:51-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

50 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ («ZIL-

131», 511VV01), 

որը կանչի վայր է 

հասել ժ.21:55-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.22:30-ին): 

Պարզվել է, որ «GAZ 

3110» մակնիշի 

35VO013 պ/հ 

(վարորդ Մկրտիչ 

Ղուկասյան, ծնվ. 

1972թ.) 

ավտոմեքենան, 

դեռևս 

չբացահայտված 

հանգամանքներում, 

դուրս է եկել 

ճանապարհի 

երթևեկելի 

հատվածից և մոտ 

80 մետր գլորվել 

ձորը: Վարորդը և 

ուղևորներից 

Միսաք Ամիրյանը 

(ծնվ. 1975թ.) 

տեղափոխվել են 

Ամասիայի 

շտապօգնության 

կայան, որտեղ 

ստանալով 

համապատասխան 

բուժօգնություն 

դուրս են գրվել, իսկ 

մյուս ուղևոր 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց 
0 3 

 



Արթուր 

Մինասյանը (ծնվ. 

1975թ.) 

հոսպիտալացվել է 

Գյումրու ԲԿ, որտեղ 

բժիշկները նրա 

առողջական 

վիճակը գնահատել 

են ծանր: 

Հրշեջ-

փրկարարները 

հոսանքազրկել են 

ավտոմեքենան և 

փակել գազի 

բալոնի փականը: 

Շիրակ 

ք,Գյումրի Կամոյի 

փողոցի թիվ 40 շենքի 

34-րդ բնակարան 

օգնություն 

քաղաքացուն 

11.04.2019 

ժ.01:00 

11.04.2019 

ժ.01:29 

 շտապօգնության կարգավար 

Գևորգյանից տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ Կամոյի 

փողոցի թիվ 40 շենքի 34-րդ 

բնակարանի վատառողջ և 

ծանրաքաշ բնակչին 2-րդ հարկի իր 

բնակարանից իջեցնելու և 

շտապօգնության ավտոմեքենային 

մոտեցնելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.01:01-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ 

(«Mersedes Benz 
911», 390VV01), 

որը կանչի վայր է 

հասել ժ.01:13-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.01:29-ին): 

Քաղաքացին 

հրաժարվել է 

հոսպիտալացումից: 

շտապօգնության 

կարգավար 

Գևորգյանից 

0 0 
 

Շիրակ 

Աշոցք-Բավրա 

ավտոճանապարհի 9-

րդ կմ 

տեղեկատվութ

յան 

փոխանցում 

12.04.2019 

ժ.16:05 
- 

անձը չպարզված քաղաքացուց 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, 

որ Աշոցք-Բավրա 

ավտոճանապարհի 9-րդ կմ-ին 

տեղի է ունեցել  ՃՏՊ.  անհրաժեշտ 

է ՇԲՕ:  

Ժ.16:07-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

Աշոցքի ՇԲՕ 

կարգավար Ռշոյան: 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց 
0 0 

 



Շիրակ 

ք. Գյումրի Արամ 

Խաչատրյան փողոցի 

թիվ 31 շենքի 

մոտակայք 

հրդեհ 
12.04.2019 

ժ.19:51 

12.04.2019 

ժ.21:05 

քաղաքացի Ներսիսյանից ահազանգ 

է ստացվել, որ Արամ Խաչատրյան 

փողոցի թիվ 31 շենքի 

մոտակայքում այրվում է 

խոտածածկ տարածք: 

Ժ.19:51-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է թիվ 

48 ՀՓՋ-ի հրշեջ-

փրկարար փ/ծ 

սերժանտ 

Կիրակոսյանին, 

ժ.19:53-ին՝ ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ 

փ/ծ ենթասպա 

Մելքոնյանին, իսկ 

ժ.19:53-ին՝ 

ոստիկանության 

Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան 

Հակոբյանին: 

Ժ.19:52-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ 

(«KamAZ», 

250vv01), որը 

կանչի վայի է հասել 

ժ.20:05-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.21:05-ին): 

Հրդեհը 

մեկուսացվել է 

ժ.20:25-ին, մարվել՝ 

ժ.20:31-ին: Այրվել է 

մոտ 1500 ք.մ 

խոտածածկույթ:  

քաղաքացի 

Ներսիսյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

ք. Գյումրի Ղանդիլյան 

փողոցի թիվ 51Ա 

շենքի 3-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
13.04.2019 

ժ.19:39 

13.04.2019 

ժ.20:23 

քաղաքացի Առաքելյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, 

որ Ղանդիլյան փողոցի թիվ 51Ա 

շենքի 3-րդ բնակարանի դուռը 

միջանցիկ քամուց փակվել է, 

բնակիչը մնացել է դրսում. 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.19:41-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ 

(«Mercedes» 

390VV01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.19:45-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.20:23-ին): 

Ժ.19:43-ին 

ահազանգի 

վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

քաղաքացի 

Առաքելյանից  
0 0 

 



ոստիկանության 

Կումայրիի բաժնի 

ՕՀ ոստ. մայոր 

Հայտոսյանին: 

Ժ.20:04-ին հրշեջ-

փրկարարները 

բացել են Ժաննա 

Մանուկյանին 

պատկանող 

բնակարանի դուռը: 

 

Շիրակ 

Հաղթանակի 

պողոտայի թիվ 44/8 

հասցեի 

մոտակայքում  

ճանապարհի 

լվացման 

աշխատանքնե

ր 

14.04.2019 

ժ.12:57 

14.04.2019 

ժ.13:47 

քաղաքացի Սերոբյանից ահազանգ 

է ստացվել, որ «Գոռ» խանութի 

մոտակայքում «GAZ-3110» մակնիշի 

ավտոմեքենայից առկա է վառելիքի 

արտահոսք. անհրաժեշտ է 

օգնություն: 

Ժ.12:58-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է թիվ 

48 ՀՓՋ-ի հրշեջ-

փրկարար փ/ծ 

ավագ սերժանտ 

Մալխասյանին, 

ժ.13:00-ին՝ ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ 

փ/ծ ավագ 

ենթասպա 

Հարությունյա-նին, 

իսկ ժ.13:12-ին՝ 

ոստիկանության 

Կումայրու բաժնի 

ՕՀ-ի օգնական ոստ. 

ավագ ենթասպա 

Դոխոլյա-նին: 

Ժ.13:00-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ 

(«KamAZ», 

435vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.13:07-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.13:47-ին): 

Պարզվել է, որ 

Հաղթանակի 

պողոտայի թիվ 44/8 

հասցեի 

մոտակայքում 

կայանված «GAZ 

3110» մակնիշի 

М116ВХ123 պ/հ 

քաղաքացի 

Սերոբյանից 
0 0 

 



ավտոմեքենայից 

(վարորդ Նորիկ 

Հարությունյան, 

ծնվ.1952թ.) առկա է 

վառելիքի 

արտահոսք: 

Հրշեջ-

փրկարարներն 

իրականացրել են 

ճանապարհի 

լվացման 

աշխատանքներ: 

Շիրակ Բենիամին գյուղ հրդեհ 
14.04.2019 

ժ.20:39 

14.04.2019 

ժ.21:59 

քաղաքացի Անտոնյանից ահազանգ 

է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել 

Բենիամին գյուղում գտնվող 

«Կարկաչան» ռեստորանային 

համալիրի տարածքում: 

Ժ.20:41-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է թիվ 

53 ՀՓՋ-ի հրշեջ-

փրկարար փ/ծ 

սերժանտ 

Գասպարյանին, 

ժ.20:43-ին՝ ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ 

փ/ծ ավագ 

ենթասպա 

Հարությունյանին, 

ժ.20:45-ին՝ 

էլ.ցանցի 

կարգավար 

Բարսեղյանին, իսկ 

ժ.20:47-ին՝ 

ոստիկանության 

Ախուրյանի բաժնի 

ՕՀ ոստ. մայոր 

Հարությունյանին: 

Ժ.20:42-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

53 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ («Stayer 

790», 519vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.21:00-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.21:59-ին): 

Հրդեհը 

մեկուսացվել է 

քաղաքացի 

Անտոնյանից 
0 0 

 



ժ.21:09-ին, մարվել՝ 

ժ.21:20-ին: Այրվել է 

մոտ 1 հա 

խոտածածկույթ: 

Շիրակ 

ք,Արթիկ,Դեմիրճյան 

փողոցի թիվ 1 տան 

բակում 

հրդեհ 
14.04.2019 

ժ.22:37 

14.04.2019 

ժ.23:50 

քաղաքացի Մարկոսյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

քրեակատարողական հիմնարկի 

մոտակայքում այրվում է 

կուտակված անասնակեր: 

Ժ.22:39-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է թիվ 

49 ՀՓՋ-ի հրշեջ-

փրկարար փ/ծ 

ենթասպա 

Սարդարյանին, 

ժ.22:41-ին՝ ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ 

փ/ծ ավագ 

ենթասպա 

Հարությունյանին, 

իսկ ժ.22:41-ին՝ 

ոստիկանության 

Արթիկի բաժնի ՕՀ 

ոստ. լեյտենանտ 

Ալեքսանյանին: 

Ժ.22:40-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

49 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ («Zil 130», 

516vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.22:45-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.23:50-ին): 

Պարզվել է, որ 

Դեմիրճյան փողոցի 

Սամվել 

Առակյանին 

պատկանող թիվ 1 

տան բակում 

այրվում է գոմաղբ: 

Հրդեհը 

քաղաքացի 

Մարկոսյանից  
0 0 

 



մեկուսացվել է 

ժ.22:47-ին, մարվել՝ 

ժ.23:22-ին: Այրվել է 

մոտ 2 խ.մ գոմաղբ: 

Շիրակ 
Հայկավան գյուղից 

դեպի Ողջի գյուղ 

զենք-

զինամթերքի 

հայտնաբերու

մ 

16.04.2019 

ժ.19:28 

16.04.2019 

ժ.21:22 

Հայկավանի գյուղապետ Մխոյանից 

տեղեկատվություն է ստացվել այն 

մասին, որ Հայկավան գյուղից դեպի 

Ողջի գյուղ տանող 

ավտոճանապարհին՝ ավազի 

հանքերի մոտակայքում, 

հայտնաբերվել է ական: 

Ժ.19:30-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

50 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ («ZIL 130» 

512vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.20:04-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.21:22-ին): 

Ժ.19:32-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է ՀՀ ՊՆ 

մարզային ՌՈ ՕՀ 

ավագ լեյտենանտ 

Շաղբազյանին, 

ժ.19:34-ին՝ ՀՀ ՊՆ N 

զորամասի 

պահպանման 

բազայի 

հրամանատար 

փոխգնդապետ 

Թադևոսյանին, 

ժ.19:36-ին՝ ՀՀ ՊՆ N 

զորամասի 

գնդապետ 

Հովսեփյանին, իսկ 

ժ.19:40-ին՝ 

ոստիկանության 

Ախուրյանի բաժնի 

ՕՀ ոստ. կապիտան 

Սարգսյանին: 

Ժ.20:02-ին դեպքի 

վայր է մեկնել ՄՓՎ 

ՕԽ-ն՝ ՄՓՎ պետ 

Հայկավան 

գյուղի 

գյուղապետ 

Մխոյանից 

0 0 
 



փ/ծ փոխգնդապետ 

Գյոզալյանի 

գլխավորությամբ 

(«Nissan Patrol» 

288vv01) կանչի 

վայր է հասել 

ժ.20:19-ին 

(վերադարձ՝ 

ժ.21:38-ին): 

Պարզվել է, որ 

Հայկավան-Ողջի 

ավտոճանապարհի 

1-ին կմ-ի՝ 

աջակողմյան 

հատվածում՝ 

ձորակում, 

հայտնաբերվել է У 

TM-62П3 տիպի 

հակատանկային 

ական: 

Ժ.20:07-ին հրշեջ-

փրկարարները 

սահմանազատել են 

տարածքը: 

Ժ.20:48-ից 

ոստիկանության 

Ախուրյանի բաժնի 

աշխատակիցներն 

իրականացնում են 

հերթապահություն, 

մինչ 

սակրավորների 

ժամանելը:   

 

Շիրակ 

Արևիկ գյուղի 1-ին 

փողոցի 1-ին 

նրբանցքի թիվ 60 

տուն 

օձի 

հայտնաբերու

մ 

17.04.2019 

ժ.18:16 

17.04.2019 

ժ.19:16 

քաղաքացի Հովսեփյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, 

որ Արևիկ գյուղի 1-ին փողոցի 1-ին 

նրբանցքի թիվ 60 տանը նկատվել է 

օձ, որին բռնելու և անվտանգ 

տարածք տեղափոխելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.18:18-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

53 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ, որը 

կանչի վայի է հասել 

ժ.18:35-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.19:16-ին): 

Ժ.18:42-ին հրշեջ-

փրկարարները 

բռնել են լորտու 

տեսակի սողուն և 

տեղափոխել 

անվտանգ տարածք: 

քաղաքացի 

Հովսեփյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

ք. Գյումրի Մինաս 

Ավետիսյան փողոցի 

1-ին շենքի 62-րդ 

բնակարան 

շմոլ գազի 

թունավորում 

17.04.2019 

ժ.23:07 
- 

Գյումրու ԲԿ հերթապահ բուժքույր 

Կիրակոսյանից տեղեկատվություն 

է ստացվել այն մասին, որ շմոլ 

գազից թունավորման 

նախանշաններով Գյումրու ԲԿ է 

հոսպիտալացվել Մինաս 

Ավետիսյան փողոցի 1-ին շենքի 62-

րդ բնակարանի բնակիչ Քնքուշ 

Խաչատրյանը (ծնվ. 1959թ.), իսկ 

Գևորգ (ծնվ. 2007թ.), Գագիկ (ծնվ. 

2009թ.) և Նանո Խաչատրյանները 

(ծնվ. 2017թ.), հոսպիտալացվել են 

Գյումրու Ավստրիական մանկական 

հիվանդանոց: 

Բժիշկները տուժածների 

առողջական վիճակը գնահատել են 

միջին ծանրության: 

Ժ.23:10-ին 

ահազանգի 

վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է «1-04» 

ծառայության 

կարգավար 

Աբրեյանին: 

Գյումրու ԲԿ 

հերթապահ 

բուժքույր 

Կիրակոսյանից  

0 4 
 

Շիրակ 

ք,Արթիկ 

Անկախության 

փողոցի թիվ 38 շենք 

սպառնացող 

վտանգի 

կանխում 

18.04.2019 

ժ.10:30 

18.04.2019 

ժ.11:15 

Արթիկ քաղաքի փոխքաղաքապետ 

Արտակ Հարությունյանից 

տեղեկատվություն է ստացվել այն 

մասին, որ Անկախության փողոցի 

թիվ 38 շենքից առկա է 

քարաթափման վտանգ. 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.10:31-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

49 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ (<<ԳԱԶ 

2705>>, 265 VV 01), 

որը կանչի վայր է 

հասել ժ.-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.11:15-ին): 

Ժ.10:32-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

ոստիկանության 

Արթիկի բաժնի ՕՀ 

ոստ. լեյտենանտ 

Ալեքսանյանին: 

Ժ.11:10-ին հրշեջ-

փրկարարների 

շենքի 4-րդ հարկից 

ապամոնտաժել են 

1 քար: 

Արթիկ քաղաքի 

փոխքաղաքապե

տ Արտակ 

Հարությունյանի

ց 

0 0 
 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Հաղթանակի 

պողոտայի թիվ 20 

տուն  

ինքնափլուզու

մ 

18.04.2019 

ժ.11:27 

18.04.2019 

ժ.12:24 

քաղաքացի Գրիգորյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ ս.թ 

ապրիլի 17-ին տեղացած 

հորդառատ անձրևից Գյումրի 

քաղաքի Հաղթանակի պողոտայի 

թիվ 20 տան (չբնակեցված) 

ճակատային հատվածից և նկուղից 

տեղի է ունեցել ինքնափլուղում. 

անհրաժետ է փրկարարների 

օգնություն: 

Ժ.11:29-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ 

(«Mercedes Benz» 

390 vv 01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.11:36-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.12:24-ին): 

Ժ.11:36-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

Գյումրու 

քաղաքապետարան

ի բնակկոմունալ և 

շրջակա միջավայրի 

պահպանության 

բաժնի գլխավոր 

մասնագետ 

Հովհաննիսյանին, 

ժ.11:37-ին 

ոստիկանության 

Կումայրու բաժնի 

ՕՀ-ի օգնական ոստ. 

ավագ ենթասպա 

Դոխոլյանին: 

Ժ.11:46-ին դեպի 

վայր է մեկնել 

ՇՄՓՎ Օ/Խ-ն՝ փ/ծ 

կապիտան 

Ավետիսյանի 

գլխավորությամբ 

(կանչի վայր` 

ժ.11:56-ին, 

վերադարձ` ժ.12:30-

ին): 

Պարզվել է, որ 

Սամվել 

Գրիգորյանին 

պատկանող թիվ 20 

տունը վթարային է 

(կառուցված 1920-

ական թ.), 

ինքնափլուզվել է 

տան առաստաղը 

մոտ 20 ք.մ, 

արտաքին պատը՝ 

քաղաքացի 

Գրիգորյանից 
0 0 

 



մոտ 3 ք.մ, 

առաջացել են 

ճաքեր, առկա է 

փլուզման վտանգ: 

Ժ.12:10-ին հրշեջ-

փրկարաները 

սահմանազատել են 

տարածքը: 

Շիրակ 

ք,Գյումրի Գորկու 

փողոցի թիվ 107 

շենքի 9-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
18.04.2019 

ժ.14:01 

18.04.2019 

ժ.14:14 

քաղաքացի Է Ազատյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, 

որ Գյումրի քաղաքի Գորկու 

փողոցի թիվ 107 շենքի 9-րդ 

բնակարանի դուռը փակվել է, 3 

տարեկան երեխան մնացել է 

ներսում. դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.14:03-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ 

(<<Մերսեդես 

բենց>> 911, 390 VV 

01), որը, 

անհրաժեշտություն

ը վերանալու 

պատճառով 

ժ.14:06-ին 

ճանապարհից հետ 

է վերադարձվել 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.14:14-ին): 

Երեխան ներսից 

ինքնուրույն բացել է 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի Է 

Ազատյանից  
0 0 

 



Շիրակ Արեգնադեմ գյուղ 

տեղեկատվութ

յան 

փոխանցում 

19.04.2019 

ժ.07:45 
- 

քաղաքացի Գալստյանից ահազանգ 

է ստացվել այն ամսին, որ 

Արեգնադեմ գյուղում փլուզվել է 

իրեն պատկանող անասնագոմի մի 

հատվածը (անասունները չեն 

տուժել): 

Ժ.07:47-ին 

տեղեկատվությւոնը 

փոխանցվել է 

միավորված 

համայնքների 

ղեկավար Ջեմմա 

Հարությունյանին: 

քաղաքացի 

Գալստյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի Մեծ Բերդ 

փողոցի 4-րդ շարքի 1-

ին տուն 

փլուզման 

վտանգ 

19.04.2019 

ժ.11:30 

19.04.2019 

ժ.13:20 

քաղաքացի Վարդանյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ Մեծ Բերդ 

փողոցի 4-րդ շարքի 1-ին տան 

փայտյա ծածկն ունի ընկնելու 

վտանգ. անհրաժեշտ է օգնություն: 

Ժ.11:32-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

ՄՃԿԿ կրտսեր 

հրահանգիչ փ/ծ 

ավագ ենթասպա 

Փոստոյանին, 

ժ.11:55-ին՝ 

քաղաքապետարան

ի 

քաղաքաշինության 

և 

ճարտարապետությ

ան բաժնի պետ 

Ա.Հակոբյանին: 

Ժ.12:10-ին դեպի 

վայր է մեկնել ՄՓՎ 

ՕԽ-ն՝ («UAZ» 

363VV01) փ/ծ 

կապիտան 

Ավետիսյանի 

գլխավորությամբ 

(կանչի վայր` 

ժ.12:20-ին, 

վերադարձ` ժ.13:20-

ին): Պարզվել է, որ 

տնակը (մոտ 64 ք.մ, 

կառուցված 1950թ., 

3-4 աստիճան 

վթարային, 

բնակվում է 6 

բնակիչ) գտնվում է 

քաղաքապետարան

ի հաշվեկշռում: 

Կառույցի 

առաստաղը 

քաղաքացի 

Վարդանյանից  
0 0 

 



ամբողջությամբ 

կախվել է, առկա է 

փլուզման վտանգ: 

Ըստ սեյսմիկ 

ծառայության 

եզրակացության 

բնակության 

պիտանի չէ: 

Շիրակ 

ք,Գյումրի Մուշ 2-րդ 

թաղամասի թիվ 14 

շենքի 47-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
19.04.2019 

ժ.19:07 

19.04.2019 

ժ.19:49 

քաղաքացի Վիրաբյանից ահազանգ 

է ստացվել, որ Մուշ 2-րդ 

թաղամասի թիվ 14 շենքի 47-րդ 

բնակարանի դռան փականը 

խափանվել է, երեխան ներսում չի 

արձագանքում. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.19:08-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է թիվ 

48 ՀՓՋ-ի 

ընդհանուր 

պրոֆիլի փրկարար 

փ/ծ ավագ սերժանտ 

Գևորգյանին, 

ժ.19:10-ին՝ ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ 

փ/ծ ավագ 

ենթասպա 

Փոստոյանին, իսկ 

ժ.18:34-ին՝ 

ոստիկանության 

Մուշի բաժին ավագ 

լեյտենանտ 

Մուրադ-յանին: 

Ժ.19:09-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ 

(«Mercedes 911» 

390VV01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.19:23-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.19:49-ին): 

Ժ.19:27-ին հրշեջ-

փրկարարներըը 

բացել են Անահիտ 

Կարապետյանին 

բնակարանի դուռը. 

ներսում Մանե 

քաղաքացի 

Վիրաբյանից  
0 0 

 



Բաղդասարյանը 

(ծնվ.2012թ.) քնած է 

եղել: 

Շիրակ 
Լոռու մարզ 

Շիրակամուտ գյուղի  

տեղեկատվութ

յան 

փոխանցում 

20.04.2019 

ժ.20:49 
- 

Շիրակամուտ գյուղի գյուղապետ 

Երանոսյանից տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին,որ 

Շիրակամուտ գյուղի  Կրասնոդար 

փողոցի թիվ 9 տան 

հարևանությամբ այրվում է 

կուտակած անասնակեր: 

Ժ.20:50-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է  

Լոռու  ՄՓՎ ՃԿԿ ՕՀՀ կրտսեր 

հրահանգիչ, փ/ծ  ավագ ենթասպա 

Անտոնյանին: 

- 

Շիրակամուտ 

գյուղի 

գյուղապետ 

Երանոսյանից 

0 0 
 

Շիրակ 

ք,Գյումրի,Շինարարն

երի  1-ին փողոցի 1-

ին շենքի   19-րդ  

բնակարան 

տեղեկատվութ

յան 

փոխանցում 

21.04.2019 

ժ.03:16 
- 

քաղաքացի  Նշանյանից  ահազանգ 

է ստացվել, այն  մասին  որ Արթիկ  

քաղաքի  Շինարարների  1-ին 

փողոցի 1-ին շենքի   19-րդ  

բնակարանի ջրագիծը վնասվել է, 

ջուրը անարգել լցվում է 

բնակարան: 

Ժ.03:18-ին ստացված  

տեղեկատվությունը  փոխանցվել  է   

Արթիկ քաղաքի Վեոլիա Ջուր

ՓԲԸ-ի  աշխատակից  Քալաջյանին: 

- 
քաղաքացի  

Նշանյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

ք,Գյումրի Մուշ 2 

թաղամասի թիվ 37 

շենքի 12-րդ 

բնակարան 

շմոլ գազի 

թունավորում 

21.04.2019 

ժ.23:19 
- 

Ժ.23:20-ին ՄՃԿԿ կրտսեր 

հրահանգիչ փ/ծ ավագ 

Հովհաննիսյանը զեկուցեց, որ 

ժ.23:19-ին «1-03» ծառայության 

կարգավար Գալստյանից 

տեղեկատվություն է ստացվել այն 

մասին, որ շմոլ գազից 

թունավորման նախանշաններով 

Գյումրու ԲԿ է հոսպիտալացվել 

Մուշ 2 թաղամասի թիվ 37 շենքի 

12-րդ բնակարանի բնակիչ Լուսինե 

Հարությանյանը (ծնվ. 1983թ.), իսկ 

Անգելինա Հարությունյանը (ծնվ. 

2016թ) հոսպիտալացվել է Գյումրու 

Ավստրիական մանկական 

հիվանդանոց: 

Բժիշկները տուժածների 

առողջական վիճակը գնահատել են 

բավարար: 

- 

«1-03» 

ծառայության 

կարգավար 

Գալստյանից  

0 2 
 

Շիրակ Հովիտ գյուղ Բրուցելոզ  
22.04.2019 

ժ.11:09 
- 

Գյումրի քաղաքի ինֆեկցիոն և 

հակատուբերկուլոզային 

հիվանդանոցի հերթապահ բժիշկ 

Արզումանյանից տեղեկատվություն 

է ստացվել այն մասին, որ ժ.10:00-ի 

սահմաններում բրուցելյոզի 

նախանշաններով իրենց մոտ են 

հոսպիտալացվել Հովիտ գյուղի 

բնակիչներ՝ Հակոբ Մանուկյանը 

(ծնվ.1969թ.) և Ֆահրադ 

Մարտիրոսյանը (ծնվ.1960թ.). 

բժիշկները տուժածների 

առողջական վիճակը գնահատել են 

բավարար։ 

ժ.10:36-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է ԱԱԾ՝ 

ենթասպա 

Ներսիսյանին, 

ժ.10:37-ին ՝ 

ոստիկանության 

Ախուրյանի բաժնի 

հերթապահ մասի 

պետ ոստ. 

փոխգնդապետ 

Բարսեղյանին, 

ժ.10:38-ին՝ 

«Հրվանդություններ

ի վերահսկման և 

կանխարգելման 

ազգային կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ի Գյումրու 

մասկաճյուղի 

տնօրեն 

Ուռուտյանին, 

Ժ.10:39-ին 

գյուղատնտեսությա

ն նախարարության 

«Հանրապետական 

անասնաբուժասան

իտարական և 

բուսասանիտարակ

ան լաբորատոր 

ծառայությունների 

Գյումրի քաղաքի 

ինֆեկցիոն և 

հակատուբերկու

լոզային 

հիվանդանոցի 

հերթապահ 

բժիշկ 

Արզումանյանից  

0 2 
 



կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 

մարզային 

ծառայության պետ 

Սարգսյանին, 

ժ.10:40-ին՝ 

Ախուրյան 

համայնքի 

ղեկավար 

Իգիթյանին, ժ.10:43-

ին՝ 

մարզպետարանի 

առողջապահության 

վարչության պետ 

Ասլանյանին, 

ժ.10:54-ին՝ 

մարզպետարանի 

գյուղատնտեսությա

ն և 

բնապահպանությա

ն վարչության պետ 

Մանուկյանին և 

Շիարկի 

մարզպետարանի 

տեղական 

ինքնակառավարմա

ն և 

հանրապետական 

գործադիր 

մարմինների 

հարցերով 

վարչության պետի 

տեղակալ 

Գրիգորյանին : 



Շիրակ 

ք,Գյումրի,Կամոյի 

փողոցի թիվ 38 շենքի 

44-րդ բնակարան 

փակ դուռ 
22.04.2019 

ժ.12:28 

22.04.2019 

ժ.13:16 

քաղաքացի Սահակյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ Կամոյի 

փողոցի թիվ 38 շենքի 44-րդ 

բնակարանի դռան փականը 

խափանվել է, ինչից բնակարան 

մուտք գործելը դարձել է 

անհնարին. դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.12:30-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ 

(«Mercedes-911», 

390VV01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.12:46-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.13:16-ին): 

Ժ.12:32-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

ոստիկանության 

Մուշի բաժնի ՕՀ-ի 

օգնական ոստ. 

ավագ սերժանտ 

Զաքարյանին: 

Ժ.12:52-ին հրշեջ-

փրկարարները 

բացել են Լիլիթ 

Հակոբյանի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Սահակյանից 
0 0 

 

Շիրակ Ղազանչի գյուղ ուժեղ քամի 
22.04.2019 

ժ.17:53 
- 

 Աշոցք համայնքի ղեկավար 

Մանուկյանից տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ ժ.17:00-ի 

սահմաններում Ղազանչի գյուղում 

քամու հետևանքով վնասվել է 

Գառնիկ Գրիգորյանի անասնագոմի 

տանիքը՝ մոտ 30 ք.մ: Կստեղծվի 

հանձնաժողով. վնասի չափերը 

ճշտելու համար: 

- 

Աշոցք 

համայնքի 

ղեկավար 

Մանուկյանից 

0 0 
 

Շիրակ 
Ազատան գյուղի 

մոտակայք 

տեղեկատվութ

յան 

փոխանցում 

22.04.2019 

ժ.17:54 
- 

քաղաքացի Թումանյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, 

որ Ազատան գյուղի մոտակա 

գովազդային վահանակը քամուց 

ճոճվում է. առկա է ընկնելու 

վտանգ: 

Ժ.17:56-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

մարզպետարանի 

ՏԻՄ վարչության 

պետ Անտոնյանին, 

ժ.18:00-ին՝ 

Գյումրու 

քաղաքապետարան

քաղաքացի 

Թումանյանից  
0 0 

 



ի գովազդային 

բաժնի պետ 

Թումանյանին, 

ժ.18:02-ին՝ 

Ազատան համայնքի 

ղեկավար 

Իկիլիկյանին:   

Շիրակ 

ք. Գյումրի Գ.Նժդեհի 

փողոցի թիվ 4 շենքի 

40-41-րդ բնակարան 

փակ դուռ 
23.04.2019 

ժ.14:55 

23.04.2019 

ժ.15:27 

քաղաքացի Օհանյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Գ.Նժդեհի 

փողոցի թիվ 4 շենքի 40-41-րդ 

բնակարանում երեխան (12 

տարեկան) չի արձագանքում դռան 

թակոցներին. դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.14:57-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ 

(«Mercedess 911» 

390vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.15:07-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.15:27-ին): 

Ժ.15:00-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

ոստիկանության 

Մուշի բաժին ՕՀ 

ոստ. ավագ 

լետենանտ 

Մուրադյանին: 

Ժ.15:14-ին հրշեջ-

փրկարարները 

բացել են Ամալյա 

Օհանյանի 

(ծնվ.1968թ.) 

բնակարանի դուռը. 

ներսում ոչ ոք չի 

գտնվել:  

քաղաքացի 

Օհանյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

ք. Արթիկ Բաղրամյան 

փողոցի թիվ 1 շենքի 

4-րդ բնակարան 

փակ դուռ 
23.04.2019 

ժ.16:44 

23.04.2019 

ժ.17:08 

քաղաքացի Հայրապետյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, 

որ Բաղրամյան փողոցի թիվ 1 

շենքի 4-րդ բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է, ինչից 

բնակարան մուտք գործելը դարձել է 

անհնարին. դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.16:46-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

ոստիկանության 

Արթիկի բաժին ՕՀ 

ոստ.ավագ 

լետենանտ 

Թովմասյանին: 

Ժ.16:46-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

49 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

քաղաքացի 

Հայրապետյանի

ց  

0 0 
 



հաշվարկ («GAZel» 

265vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.16:50-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.17:08-ին): 

Ժ.16:58-ին հրշեջ-

փրկարարները 

բացել են Տիգրան 

Հայրապետյանին 

բնակարանի դուռը: 

Շիրակ 

ք. Գյումրի Երևանյան 

խճուղու թիվ 139ա 

շենքի 9-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
23.04.2019 

ժ.21:19 

23.04.2019 

ժ.22:12 

քաղաքացի Խլղաթյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ 

Երևանյան խճուղու թիվ 139ա 

շենքի 9-րդ բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է, ինչից 

բնակարան մուտք դարձել է 

անհնարին. դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.21:21-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ 

(«Mercedess 

911»,390vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.21:32-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.22:12-ին): 

Ժ.21:22-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

ոստիկանությանԿու

մայրու բաժին ՕՀ 

ոստ.մայոր 

Հարությունյանին: 

Ժ.21:45-ին հրշեջ-

փրկարարներըը 

բացել են Արմեն 

Ավագյանինի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Խլղաթյանից 
0 0 

 



Շիրակ 

ք,գյումրի Գարեգին Ա 

փողոցի թիվ 12ա 

շենքի 7-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
24.04.2019 

ժ.17:53 

24.04.2019 

ժ.19:09 

քաղաքացի Եղիկյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Գարեգին 

Ա փողոցի թիվ 12ա շենքի 7-րդ 

բնակարանի դռան փականը 

խափանվել է, բնակիչը մնացել է 

դրսում. դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.17:55-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

53 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ («Stayer 

790» 509vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.18:04-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.19:09-ին): 

Ժ.17:56-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

ոստիկանության 

Կումայրու բաժնի 

ՕՀ ոստ. կապիտան 

Թադևոսյանին: 

Ժ.18:42-ին հրշեջ-

փրկարարները 

բացել են 

Ռուզաննա 

Եղիկյանի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Եղիկյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Արթիկ Շիրակացի 

փողոցի թիվ 80 

հասցեում  

հրդեհ 
24.04.2019 

ժ.16:29 

24.04.2019 

ժ.19:57 

անձը չպարզված քաղաքացուց 

ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է 

բռնկվել «Քարաստղ» 

ձեռնարկության մոտակայքում 

գտնվող պահեստում: 

Ժ.16:31-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է թիվ 

49 ՀՓՋ-ի հրշեջ-

փրկարար փ/ծ 

ավագ սերժանտ 

Ավետիսյանին, 

ժ.16:34-ին՝ ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ 

1-ին կարգի 

մասնագետ 

Վարդան¬յանին, իսկ 

ժ.16:34-ին՝ 

ոստիկանության 

Արթիկի բաժնի ՕՀ 

ոստ. ավագ 

ենթասպա 

Հակոբյանին: 

Ժ.16:33-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

49 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ («ZIL 130» 

516vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

անձը չպարզված 

քաղաքացի 
0 0 

 



ժ.16:40-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.19:57-ին): 

Պարզվել է, որ 

հրդեհը բռնկվել է 

Շիրակացի փողոցի 

թիվ 80 հասցեում 

գտնվող 

«Վակումային 

էլեկտրովառարանն

եր» ԲԲԸ-ին պատ-

կանող 

չշահագործվող 

պահեստում 

(անգար): 

Ժ.16:41-ին թիվ 49 

ՀՓՋ-ի 

հրամանատար փ/ծ 

փոխգնդապետ 

Ափոյանը 

պահանջել է 

օգնություն՝ մեկ 

մատական 

հաշվարկ: 

Ժ.16:42-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

49 ՀՓՋ-ից երկրորդ 

մարտական 

հաշվարկը («ZIL 

130» 517vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.16:49-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.19:07-ին):  

Հրդեհը 

մեկուսացվել է 

ժ.17:07-ին, մարվել՝ 

ժ.19:14-ին: 

Ամբողջությամբ 

այրվել է պահեստի 

ներքին 

երեսպատ¬ման 

շերտը (մոտ 460 

ք.մ):  



Շիրակ 

Գյումրի-Վանաձոր 

ավտոճանապարհի 

14-րդ կմ-ին  

ՃՏՊ 
24.04.2019 

ժ.07:49 

24.04.2019 

ժ.11:17 

ահազանգ է ստացվել քաղաքացի 

Հակոբյանից այն մասին, որ 

Գյումրի- Վանաձոր ճանապարհին՝ 

Ջաջուռի ոլորաններում տեղի է 

ունեցել ՃՏՊ. ավտոմեքենան 

գլորվել է ձորը.կան տուժածներ 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.07:53-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

53 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ («Stayer 

790» 509vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.08:16-ին, 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ 

11:17-ին): 

Ժ.08:30-ին դեպքի 

վայր է մեկնել 

ՄՃԿԿ ՕԽ-ն («UAZ 

315142-012» 
363vv01 

)վարչության պետ 

փ/ծ փոխգնդապետ 

Գյոզալյանի 

գլխավորությամբ,որ

ը կանչի վայր է 

հասել ժ.08:45-ին 

(վերադարձ ժ.09:42) 

Ժ.07:50-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

Ախուրյանի «1-03» 

ծառայության 

կարգավար 

Սարգսյանին, իսկ 

ժ.07:51-ին՝ 

ոստիկանության 

Ախուրյանի բաժնի 

ՕՀ ոստ. կապիտան 

Սարգսյանին: 

Պարզվել է, որ 

Գյումրի-Վանաձոր 

ավտոճանապարհի 

14-րդ կմ-ին դեռևս 

չբացահայտված 

հանգամանքներում 

«Opel Astra» 

մակնիշի 

34OT291պ/հ 

(վարորդ՝ Արտաշես 

Հակոբյան ծնվ. 

1962թ. դուրս է եկել 

ճանապարհի 

երթևեկելի գոտուց և 

մոտ 15մ գլորվել 

քաղաքացի 

Հակոբյանից 
1 0 

 



ձորը : Վարորդը 

մահացել է: 

Շիրակ 

ք,ԳյումրիԳարեգին Ա 

փողոցի 12Ա շենքի 7-

րդ բնակարան 

փակ դուռ 
25.04.2019 

ժ.11:35 

25.04.2019 

ժ.12:12 

քաղաքացի Եղիկյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Գարեգին 

Ա փողոցի 12Ա շենքի 7-րդ 

բնակարանի դռան փականը 

խափանվել է, բնակիչները մնացել 

են ներսում. դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.11:37-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ, 

(«Mercedess Benc» 

911, 390vv01) որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.11:46-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.12:12-ին): 

Ժ.11:38-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

ոստիկանության 

Կումայրիի ՈԲ ՕՀ 

օգն. ոստ. ավ. ենթ. 

Մելքոնյանին: 

Ժ.11:56-ին հրշեջ-

փրկարարները 

բացել են 

Ռուզաննա 

Եղիկյանին (ծնված 

1961թ.) պատկանող 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Եղիկյանից 
0 0 

 



Շիրակ 

ք,Գյումրի,Մուսաելյա

ն փողոց,38/2 հասցեի 

մոտակայք 

հրդեհ 
25.04.2019 

ժ.12:38 

25.04.2019 

ժ.13:20 

քաղաքացի Զաքարյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ 49 

փողոցում ՝ ներկայիս Մուսայելյան, 

այրվում են աղբամաններ, 

անհրաժեշտ է հրշեջ-փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.12:41-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ (Kamaz 

մակնիշի 250 vv 01 

պ/հ), որը կանչի 

վայր է հասել 

ժ.12:45-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

13:20-ին): 

Ժ.12:44-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է ՀՀ 

ոստիկանության 

Կումայրու ՈԲ ՕՀ 

օգն. ոստ. ավ. ենթ. 

Մելքոնյանին: 

Հրդեհը 

մեկուսացվել է 

ժ.12:52-ին, մարվել՝ 

ժ.12:57-ին: 

Հրդեհի հետևանքով 

այրվել է 

աղբամաններում 

կուտակված աղբ՝ 

մոտ 1 խ/մ : 

քաղաքացի 

Զաքարյանից 
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Մ.Ավետիսյան 

փողոցի թիվ 37 շենքի 

դիմաց  

հրդեհ 
26.04.2019 

ժ.12:54 

26.04.2019 

ժ.14:25 

քաղաքացի Սևոյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ 

Մ.Ավետիսյան փողոցի թիվ 37 

շենքի դիմաց այրվում է 

խոտածածկույթ: 

Ժ.12:56-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ 

(«KamAZ»,435vv01), 

որը կանչի վայր է 

հասել ժ.13:07-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.14:25-ին): 

Պարզվել է, որ 

հրդեհը բռնկվել է 

Հայկ 

Հարությունյանին 

պատկանող 

մետաղյա 

ավտոտնակում։ 

Ժ.12:58-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

ոստիկանության 

քաղաքացի 

Սևոյանից 
0 0 

 



Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. ավագ 

լեյտենանտ 

Աղեկյանին: 

Հրդեհը 

մեկուսացվել է 

ժ.13:15-ին, մարվել՝ 

ժ.13:35-ին: Այրվել է 

ավտոտնակի 

առաստաղը (մոտ 

32 ք.մ), տանիքի 

փայտյա 

կառուցատարրերը 

մոտ 10 ք.մ և մոտ 

100 ք.մ խոտածածկ 

տարածք:  

Շիրակ 
ք,Արթիկ Լմբատ 2 

թաղամասում  
հրդեհ 

26.04.2019 

ժ.14:40 

26.04.2019 

ժ.15:18 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի ՕՀ 

ոստ. լեյտենանտ Ալեքսանյանից 

տեղեկատվություն է ստացվել այն 

մասին, որ Լմբատ 2 թաղամասում 

այրվում է խոտածածկ տարածք: 

Ժ.14:41-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

49 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ («Zil-130», 

516vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.14:45-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.15:18-ին): 

Հրդեհը 

մեկուսացվել է 

ժ.14:52-ին, մարվել՝ 

ժ.15:00-ին: Այրվել է 

մոտ 0.5 հա 

խոտածածկույթ:  

ոստիկանության 

Արթիկի բաժնի 

ՕՀ ոստ. 

լեյտենանտ 

Ալեքսանյանից  

0 0 
 



Շիրակ 

գ.Արեգնադեմ 4-րդ 

փող. 1-ին փակ. 4-րդ 

տուն  

հրդեհ 
27.04.2019 

ժ.06:27 

27.04.2019 

ժ.08:35 

անձը չպարզված քաղաքացուց 

ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է 

բռնկվել Արեգնադեմ գյուղի 4-րդ 

փողոցում գտնվող անասնագոմում: 

Ժ.06:29-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է թիվ 

50 ՀՓՋ-ի օղակի 

հրամանատար փ/ծ 

կրտսեր սերժանտ 

Առաքելյանին, 

ժ.06:30-ին՝ 

ոստիկանության 

Ամասիայի բաժնի 

ՕՀ ոստ. մայոր 

Տիգրանյանին, իսկ 

ժ.06:31-ին՝ ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ 

փ/ծ ավագ 

Մարգարյանին: 

Ժ.06:30-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

50 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ (Zil 131 

մակնիշի 511 vv 01 

պ/հ), որը կանչի 

վայր է հասել 

ժ.06:44-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

09:33-ին):                                                                                                                                      

Ժ06:47-ին թիվ 50 

ՀՓՋ-ի օղակի 

հրամանատար, փ/ծ 

ավագ Առաքելյանը 

պահանջել է ևս մեկ 

մարտական 

հաշվարկ 

(օգնություն): 

Ժ.06:48-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

50 ՀՓՋ-ի երկրորդ 

մարտական 

հաշվարկը («Zil-

130», 512vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.07:00-ին: 

Ժ.06:48-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

50 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ (Zil 130 

մակնիշի 512 vv 01 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց  
0 0 

 



պ/հ), որը կանչի 

վայր է հասել 

ժ.07:00-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

08:35-ին):                                                                                                                                          

Հրդեհը 

մեկուսացվել է 

ժ.07:19-ին, մարվել՝ 

ժ.09:19 -ին: 

Մասամբ այրվել է 

Մանուկ 

Ղազարյանին 

պատկանող 

գ.Արեգնադեմ 4-րդ 

փող. 1-ին փակ. 4-

րդ տան տանիքից 

մոտ 60ք/մ (տան 

ընդ. մակերեսը՝ 

225ք.մ) և 

անասնագոմի 

տանիքն 

ամբողջությամբ՝ 

մոտ 40ք/մ: 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Մ.Ավետիսյան 

փողոցի թիվ 33 շենքի 

մոտակայքում  

հրդեհ 
27.04.2019 

ժ.14:27 

27.04.2019 

ժ.15:38 

քաղաքացի Սարոյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ 

Մ.Ավետիսյան փողոցի թիվ 33 

շենքի մոտակայքում այրվում է 

խոտածածկ տարածք: 

Ժ.14:30-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ («KamAZ» 

250vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.14:42-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.15:38-ին): 

Ժ.16:00-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

մարզային 

ոստիկանության ՕՀ 

ոստ. ավագ 

ենթասպա 

Սարգսյանին: 

Հրդեհը 

մեկուսացվել է 

ժ.14:54-ին, մարվել՝ 

ժ.15:05-ին: Այրվել է 

մոտ 0,5 հա 

խոտածածույթ:  

քաղաքացի 

Սարոյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

ք,Արթիկ 

Տուֆաբլոկների 

փողոցի 

սկզբնամասում  

հրդեհ 
27.04.2019 

ժ.20:19 

27.04.2019 

ժ.20:50 

թիվ 49 ՀՓՋ-ի հրամանատար 

Ափոյանից տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ 

Տուֆաբլոկների փողոցի 

սկզբնամասում այրվում է 

խոտածածք տարածք: 

Ժ.20:10-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

49 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ («ZIL-130» 

516vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.20:14-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.20:50-ին): 

Ժ.20:11-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է 

ոստիկանության 

Արթիկի բաժնի ՕՀ 

ոստ. ավագ 

լետենանտ 

Թովմասյանին: 

Հրդեհը 

մեկուսացվել է 

ժ.20:18-ին, մարվել՝ 

ժ.20:25-ին: Այրվել է 

մոտ 2000 ք.մ 

խոտածածկույթ: 

թիվ 49 ՀՓՋ-ի 

հրամանատար 

Ափոյանից  

0 0 
 

Շիրակ 

Արթիկ-Սարալանջ 

ավտոճանապարհի 2-

րդ կմ 

հրդեհ 
28.04.2019 

ժ.14:08 

28.04.2019 

ժ.16:23 

քաղաքացի Դավթյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ 

քրեակատարողական հիմնարկի 

մոտակայքում այրվում է վագոն-

տնակ: 

Ժ.14:10-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

49 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ («ZIL 

130», 516vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.14:23-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.16:23-ին): 

Պարզվել է, որ 

Արթիկ-Սարալանջ 

ավտոճանապարհի 

2-րդ կմ-ի 

մոտակայքում 

այրվում է 

խոտածածկ 

տարածք և Արա 

Մարգարյանի 

հողամասում՝ 

չբնակեցված 

փայտյա տանկ:  

Ժ.14:11-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

քաղաքացի 

Դավթյանից  
0 0 

 



փոխանցվել է 

ոստիկանության 

Արթիկի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան 

Սիրեկանյանին: 

Հրդեհը 

մեկուսացվել է 

ժ.14:51-ին, մարվել՝ 

ժ.15:37-ին: 

Ամբողջությամբ 

այրվել է տնակը 

(մոտ 15 ք.մ) և մոտ 

15 հա 

խոտածածկույթ:  

Շիրակ 

ք. Մարալիկ 

Հաղթանակի փողոցի 

թիվ 9 շենքի 7-րդ 

բնակա¬րան 

փակ դուռ 
28.04.2019 

ժ.19:10 

28.04.2019 

ժ.19:46 

քաղաքացի Մելքոնյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ 

Հաղթանակի փողոցի թիվ 9 շենքի 

7-րդ բնակա¬րանի բնակիչը չի 

արձագանքում դռան թակոցներին և 

հեռախոսազանգերին. դուռը 

բացելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.19:12-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

51 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ («Zil 130» 

515vv 01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.19:18-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.19:46-ին): 

Ժ.19:14-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել «1-03» 

ծառայության 

կարգավար 

Վարդանյանին, իսկ 

ժ.19:16-ին՝ 

ոստիկանության 

Անիի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան 

Մանուկյանին: 

Ժ.19:22-ին հրշեջ-

փրկարարները 

բացել են 

բնակարանի դուռը 

և հյուրասենյակի 

հատակին 

հայտնաբերել 

Վեներա 

Հովհաննիսյանի 

(ծնվ. 1947թ.) դին:  

քաղաքացի 

Մելքոնյանից  
1 0 

 



Շիրակ 

ք. Գյումրի Շիրակացի 

փողոցի թիվ 9 շենքի 

4-րդ բնակարան 

փակ դուռ 
28.04.2019 

ժ.19:44 

28.04.2019 

ժ.20:27 

քաղաքացի Տասչյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Շիրակացի 

փողոցի թիվ 9 շենքի 4-րդ 

բնակարանի բնակիչը վատառողջ է 

և չի կարողանում մոտենալ, բացել 

բնակարանի դուռը. անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.19:46-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ 

(«Mercedes Benz 

911» 390vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.19:54-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.20:27-ին): 

Ժ.19:47-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել «1-03» 

ծառայության 

կարգավար 

Տոնոյանին, իսկ 

ժ.19:48-ին՝ 

ոստիկանության 

Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. ավագ 

լեյտենանտ 

Երանոսյանին:  

Ժ.19:58-ին հրշեջ-

փրկարարները 

բացել են 

բնակարանի դուռը 

և հյուրասենյակի 

հատակին ընկած 

հայտնաբերել Լիդա 

Փաշիկյանին (ծնվ. 

1938թ.), ում հրշեջ-

փրկարարները 

մոտեցրել են 

շտապ¬օգնու¬թյան 

ավտոմեքենային:  

քաղաքացի 

Տասչյանից  
0 0 

 

Շիրակ 
Արագածոտնի մարզի  

Նորաշեն գյուղ 

տեղեկատվութ

յան 

փոխանցում 

28.04.2019 

ժ.20:31 
- 

քաղաքացի  Գևորգյանից  ահազանգ 

է ստացվել այն մասին,որ 

Արագածոտնի մարզի  Նորաշեն 

գյուղի 70-ամյա  բնակիչը ունի 

բարձր ճնշում, անհրաժեշտ է ՇԲՕ: 

Ժ.20:32-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է  

Արագածոտնու 

ՄՓՎ ՃԿԿ ՕՀՀ 

կրտսեր 

հրահանգիչ, փ/ծ  

ավագ ենթասպա 

Վահանյանին: 

քաղաքացի  

Գևորգյանից 
0 0 

 



Շիրակ 

ք. Գյումրի Երևանյան 

խճուղու թիվ 105 

շենքի 15-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
30.04.2019 

ժ.10:18 

30.04.2019 

ժ.10:55 

քաղաքացի Խաչատրյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, 

որ Երևանյան խճուղու թիվ 105 

շենքի 15-րդ բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է, բնակիչները 

մնացել են ներսում. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.10:20-ին դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական 

հաշվարկ 

(«Mercedes-911», 

390vv01), որը 

կանչի վայր է հասել 

ժ.10:31-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.10:55-ին): 

Ժ.10:39-ին հրշեջ-

փրկարարները 

բացել են Լուսյա 

Հովհաննիսյանի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Խաչատրյանից  
0 0 

 

 


