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Շիրակ 

Թորոսգյուղ 

գյուղի 

մոտակայք 

ձնաբուք 
01.02.2020 

ժ.03:33 

01.02.2020 

ժ.04:07 

քաղաքացի Արոյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Թորոսգյուղ 

գյուղի մոտակայքում 4 ավտոմեքենա 

արգելափակվել է ձյան շերտում. 

դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.03:34-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Ural» 442vv01), որը 

ժ.03:51-ին, անհրաժեշտությունը 

վերանալու պատճառով, 

վերադարձել է (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.04:07-ին): 

Ավտոմեքենաներն 

արգելափակումից դուրս են բերվել 

տեղի ուժերով: 

քաղաքացի 

Արոյանից  
0 0 

Շիրակ 

Ամասիա  

համայնքի 

<<Տաշ 

քյորփա>> 

հանդամասո

ւմ  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

01.02.2020 

ժ.05:58 

01.02.2020 

ժ.08:39 

քաղաքացի Չափանյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ Շիրակի 

մարզի Ամասիախոշորացված 

համայնքի <<Տաշ քյորփա>> 

հանդամասում ավտոմեքենան 

ձնաբքի պատճառով արգելափակվել 

է և չի կարողանում շարունակել 

ճանապարհը, դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.07:37-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 50 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ (<<Zil>>, 511 vv 01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.08:18-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.08:39-ին): 

Ժ.08:21-ին հրշեջ-փրկարարները 

արգելափակումից դուրս են բերել 

<<Ford Explorer>> մակնիշի 35 NN 

937 պ/հ ավտոմեքենան (վարորդ 

Մարտին Չափանյան) և ուղեկցել 

Ամասիա համայնք: 

քաղաքացի 

Չափանյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

Վարդաղբյու

ր-

Թորոսգյուղ 

ավտոճանա

պարհին  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

01.02.2020 

ժ.11:31 

01.02.2020 

ժ.16:18 

Վարդաղբյուր-Թորոսգյուղ 

ավտոճանապարհի հենակետժ.11:27-

ից թիվ 52 ՀՓՋ-ի («URAL» 442vv01) 

շարժական հենակետը 

Վարդաղբյուր-Թորոսգյուղ 

ավտոճանապարհին սահմանել է 

հերթապահությունն: 

Ժ.11:31-ից մինչև ժ.16:18-ը հրշեջ-

փրկարարները ՃՇՇ 

աշխատակիցների հետ համատեղ 

արգելափակումից դուրս են բերել 

մոտ 80 մարդատար և բեռնատար 

ավտոմեքենաներ: 

Վարդաղբյու

ր-

Թորոսգյուղ 

ավտոճանա

պարհի 

հենակետ 

0 0 



Շիրակ 

Գյումրի-

Բավրա 

ավտոճանա

պարհին՝ 

Բավրա 

բնակավայրի 

մոտ  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

01.02.2020 

ժ.12:46 

01.02.2020 

ժ.13:21 

Վրաստանի Հանրապետության 

քաղաքացի Գիա Տոդուայից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 

Գյումրի-Բավրա 

ավտոճանապարհին՝ Բավրա 

բնակավայրի մոտ իր վարած «RENO» 

մակնիշի TF-013-FT պ/հ բեռնատար 

ավտոմեքենան խափանվել է. 

անհրաժեշտ է օգնություն: 

Ժ.12:47-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Աշոցքի բաժին ՕՀ 

ոստ. մայոր Գուրգենյանին: 

Ժ.12:48-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («ZIL-131» 508vv01) որը 

կանչի վայր է հասել ժ.13:03-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.13:21-ին): 

Հրշեջ-փրկարարները վարորդ Գիա 

Տոդուային (ծնվ.1962թ.) 

տեղափոխել են թիվ 52 ՀՓՋ:  

Վրաստանի 

Հանրապետ

ության 

քաղաքացի 

Գիա 

Տոդուայից 

0 0 

Շիրակ 

Գյումրի 

քաղաքի 

Խրիմյան 

Հայրիկ 

փողոցի 6-րդ 

շենքի թիվ 29 

բնակարան 

շմոլ գազի 

թունավորո

ւմ 

01.02.2020 

ժ.20:05 
- 

Գյումրու ԲԿ-ի բուժքույր 

Պետրոսյանից տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ շմոլ գազի 

թունավորման նախանշաններով ԲԿ 

են դիմել Գյումրի քաղաքի Խրիմյան 

Հայրիկ փողոցի 6-րդ շենքի թիվ 29 

բնակարանի բնակիչներ Գայանե 

Պետրոսյանը (ծնվ. 1956թ.) և Արման 

Պոլոյանը (ծնվ. 1981թ.): Բժիշկները 

տուժածների առողջական վիճակը 

գնահատել են բավարար: 

Ժ.20:07-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

1-04 ծառայության կարգավար 

Մելքոնյանին: 

Գյումրու 

ԲԿ-ի 

բուժքույր 

Պետրոսյան

ից 

0 2 

Շիրակ 

Բանդիվան 

գյուղի 

մոտակայքու

մ 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

02.02.2020 

ժ.03:01 

02.02.2020 

ժ.04:30 

քաղաքացի Միրզոյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Բանդիվան 

գյուղի մոտակայքում 

ավտոմեքենաներ են արգելափակվել 

ձյան շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.03:10-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ի հենակետից մեկ 

մարտական հաշվարկ («Ural» 

441vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.03:27-ին (վերադարձ հենակետ՝ 

ժ.04:30-ին): 

Ժ.04:10-ին հրշեջ-փրկարարներն 

արգելափակումից դուրս են բերել 3 

ավտոմեքենա (7 ուղևոր):  

քաղաքացի 

Միրզոյանից 
0 0 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Տրդատ 

Ճարտարապ

ետ փողոցի 

թիվ 8ա 

շենքի 5-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
03.02.2020 

ժ.12:35 

03.02.2020 

ժ.14:08 

քաղաքացի Հարությունյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 

Տրդատ Ճարտարապետ փողոցի թիվ 

8ա շենքի 5-րդ բնակարանի բանալին 

կորել է, ինչից բնակարան մուտք 

գործելը դարձել է անհնարին. դուռը 

բացելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.12:36–ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.12:46-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ժ.14:08-ին): 

Ժ.12:37-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկաության Մուշի բաժնի ՕՀ 

օգնական ոստ. ավագ սերժանտ 

Զաքարյանին: 

Ժ.13:53-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Էրիկ Հարությունյանի 

բնակարանի դուռը:  

քաղաքացի 

Հարությունյ

անից  

0 0 

Շիրակ 

Վարդաղբյու

ր-Աշոցք 

ավտոճանա

պարհի 1-ին 

կմ-ին  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

03.02.2020 

ժ.13:32 

03.02.2020 

ժ.14:29 

քաղաքացի Սիմոնյանը դիմել է 

Վարդաղբյուր բնակավայրի 

մոտակայքում տեղակայված թիվ 52 

ՀՓՋ-ի հենակետ առ այն, որ 

Վարդաղբյուր-Աշոցք 

ավտոճանապարհին ավտոմեքենան 

արգելափակվել է ձնակույտի մեջ. 

դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.13:33-ին դեպքի վայր է մեկնել 

հենակետից մեկ մարտական 

հաշվարկ («URAL» 442vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.13:36-ին 

(վերադարձ՝ ժ.14:29-ին): Պարզվել 

է, որ դեռևս չբացահայտված 

հանգամանքներում Վարդաղբյուր-

Աշոցք ավտոճանապարհի 1-ին կմ-

ին «Opel Astra G» մակնիշի 

36AN235 պ/հ (վարորդ Հովհաննես 

Սիմոնյան, ծնվ. 1984թ.) 

ավտոմեքենան դուրս է եկել 

ճանապարհի երթևեկելի 

հատվածից և հայտնվել 

դաշտամիջյան հատվածում (15մ): 

Ժ.13:36-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ՃՈ ՕՀ ոստ. կապիտան 

Մելիքյանին, ժ.13:56-ին՝ Աշոցքի 

ՈԲ ՕՀ ոստ. կապիտան 

Կարապետյանին: 

Ժ.14:15-ին հրշեջ-

փրկարարներներն 

արգելափակումից դուրս են բերել 

ավտոմեքենան և 2 ուղևոր (Նաիրա 

Բաղդասարյան և Կոլյա 

Թումասյան):  

քաղաքացի 

Սիմոնյանից 
0 0 



Շիրակ 

Գյումրի-

Արմավիր  

Ղարիբջանյա

ն 

ավտոճանա

պարհ 

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

03.02.2020 

ժ.16:35 
- 

քաղաքացի  Զախարյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ Գյումրի-

Արմավիր Ղարիբջանյան  

ավտոճանապարհը գերեզմաններ 

մոտ ձյան պատճառով անանցանելի  

է,և կան կուտակված  

ավտոմեքենաներ: 

Ժ.16:41-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Անիի տարածաշրջանի  ՃՇՇ 

ՓԲԸ-ի տնօրեն  Առաքելյանին: 

Ժ.16:58-ին հետադարձ կապ 

հաստատվեց Անիի

տարածաշրջանի  ՃՇՇ ՓԲԸ-ի 

տնօրեն  Առաքելյանի հետ,  և 

պարզվեց որ ավտոճանապարհը 

մաքրվում   է,և մշակվում է աղ ու 

ավազով: 

քաղաքացի  

Զախարյան

ից  

0 0 

Շիրակ 

Երևան   

քաղաքի  Նոր 

Նորքի 

առաջին 

զանգվածի 

Ֆրիտյոֆ 

Նանսենի 

անվան 

փողոցի 9-րդ 

շենքի 8-րդ 

բնակարանի 

-րդ 

հարկ,1-ին 

մուտք 

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

03.02.2020 

ժ.17:55 
- 

քաղաքացի  Զարմանյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ Երևան   

քաղաքի  Նոր Նորքի առաջին 

զանգվածի Ֆրիտյոֆ Նանսենի 

անվան փողոցի 9-րդ շենքի 8-րդ 

բնակարանի -րդ հարկ,1-ին 

մուտք բնակվող վատառողջ  

քաղաքացուն անհրաժեշտ է ՇԲՕ : 

Ժ.17:56-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

911 առաջին կարգի  մասնագետ 

Փիրուզյանին: 

քաղաքացի  

Զարմանյան

ից 

0 0 

Շիրակ 

Վարհամաբե

րդ գյուղ 

Լենգեսավան 

թաղամասի 

թիվ 1 շենքի 

21-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
04.02.2020 

ժ.12:47 

04.02.2020 

ժ.14:07 

քաղաքացի Կյուրեղյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ 

Վարհամաբերդ գյուղ Լենգեսավան 

թաղամասի թիվ 1 շենքի 21-րդ 

բնակարանի դռան փականը 

խափանվել է, բնակիչները մնացել են 

ներսում. դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.12:48-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Ախուրյանի 

բաժնի ավագ տեսուչ ոստ. 

կապիտան Գևորգյանին: 

Ժ.12:49-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes-Benz» 

390vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.13:12-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.14:07-ին): 

Ժ.13:37-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Գալինա Ջանոյանի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Կյուրեղյանի

ց 

0 0 



Շիրակ 

Աշոցք-

Գյումրի 

ավտոճանա

պարհի  5-րդ 

կմ-ին  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

04.02.2020 

ժ.14:34 

04.02.2020 

ժ.15:45 

քաղաքացի Վարդանյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ Աշոցք-

Զույգաղբյուր ավտոճա-նապարհին 

ավտոմեքենա է արգելափակվել ձյան 

շերտում և չի կարողանում 

շարունակել ընթացքը. դուրս բերելու 

համար անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.14:35-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ ՕԽ-ն (անձնական 

ավտոմեքենայով)՝ փ/ծ ավագ 

լեյտենանտ Կոբելյանի 

գլխավորությամբ (կանչի վայր՝ 

ժ.14:52-ին, վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.15:45-ին): Պարզվել է, որ Աշոցք-

Գյումրի ավտոճանապարհի մոտ 5-

րդ կմ-ին «Volkswagen Vento» 

մակնիշի 35OZ392 պ/հ 

ավտոմեքենան (վարորդ Արթուր 

Նազարեթյան) խափանված է: 

Ժ.15:30-ին հրշեջ-փրկարարները 

վարորդին և ուղևոր Լիլիթ 

Վարդանյանին տեղափոխել են թիվ 

52 ՀՓՋ: 

քաղաքացի 

Վարդանյան

ից 

0 0 

Շիրակ 

Ք,Գյումրի 

Ռեպին 

փողոցի թիվ 

8 շենքի 48-

րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
04.02.2020 

ժ.16:49 

04.02.2020 

ժ.17:48 

քաղաքացի Գրիգորյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Ռեպին 

փողոցի թիվ 8 շենքի 48-րդ 

բնակարանի դռան բանալին կորել է, 

ինչից բնակարան մուտք գործելը 

դարձել է անհնարին. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.16:52-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.16:59-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.17:48-ին): 

Ժ.16:51-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ-

ի օգնական ոստ. ավագ 

Լոռեցյանին: 

Ժ.17:37-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Ալբերտ Սիմոնյանի 

վարձակալած բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Գրիգորյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

Վարդաղբյու

ր-

Զույգաղբյուր 

հատվածի 

11-րդ կմ 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

04.02.2020 

ժ.18:43 

04.02.2020 

ժ.19:18 

քաղաքացի Չուլոյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ 

Զույգաղբյուր-Աշոցք 

ավտոճանապարհին ավտոմեքենան 

արգելափակվել է ձյան մեջ. դուրս 

բերելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.18:46-ին ժամանակավոր 

հենակետից դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.18:55-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.19:18-ին): Պարզվել է, որ Մ-1 

ավտոճանապարհի Վարդաղբյուր-

Զույգաղբյուր հատվածի 11-րդ կմ-

ում «Lexus» մակնիշի 35RA330 

պ/հ ավտոմեքենան (վարորդ 

Ռենզա Չուլոյան) արգելափակվել է 

ձյան մեջ: 

Ժ.19:00-ին հրշեջ-փրկարարներն 

ավտոմեքենան դուրս են բերել 

արգելափակումից: 

քաղաքացի 

Չուլոյանից 
0 0 



Շիրակ 

ք,Արթիկ 

Աբովյան 

փողոցի թիվ 

8 շենքի 43-

րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
04.02.2020 

ժ.18:49 

04.02.2020 

ժ.19:10 

քաղաքացի Բեկջանյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ Աբովյան 

փողոցի թիվ 8 շենքի 43-րդ 

բնակարանի դռան փականը 

խափանվել է, ինչից բնակարան 

մուտք գործելը դարձել է անհնարին. 

դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.18:51-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («GAZel» 265vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.18:57-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.19:10-ին): 

Ժ.18:52-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի 

ՕՀ ոստ. ավագ լեյտենանտ 

Ալեքսանյանին: 

Ժ.19:03-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Նուշիկ Հովակիմյանի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Բեկջանյան

ից 

0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Երևանյան 

խճուղու թիվ 

159 շենքի 

12-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
04.02.2020 

ժ.21:10 

04.02.2020 

ժ.22:15 

քաղաքացի Սարգսյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Երևանյան 

խճուղու թիվ 159 շենքի 12-րդ 

բնակարանի դռան փականը 

խափանվել է, ինչից բնակարան 

մուտք գործելը դարձել է անհնարին. 

դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.21:11-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.21:26-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.22:15-ին): 

Ժ.21:13-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Կումայրու բաժնի 

ՕՀ-ի հերթապահ ոստ. ավագ 

ենթասպա Քյուրքչյանին: 

Ժ.21:37-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Արմեն Մուրադյանի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Սարգսյանի

ց ահազանգ 

է ստացվել 

այն մասին, 

որ 

Երևանյան 

խճուղու 

թիվ 159 

շենքի 12-րդ 

բնակարանի 

դռան 

փականը 

խափանվել 

է, ինչից 

բնակարան 

մուտք 

գործելը 

դարձել է 

անհնարին. 

դուռը 

բացելու 

համար 

անհրաժեշտ 

է 

փրկարարնե

րի 

օգնությունը: 

0 0 



Շիրակ 

Փոքրաշեն-

Թորոսգյուղ 

ավտոճանա

պարհ 

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

04.02.2020 

ժ.22:41 
- 

քացաքացի Նիկողոսյանից ահազանգ 

է ստացվել, որ Փոքրաշեն-

Թորոսգյուղ ավտոճանապարհին՝ 

ոլորաններում, խոշոր եղջերավոր 

անասուններով բեռնված իր <<Զիլ>> 

մակնիշի ավտոմեքենան խափանվել 

է, ինքը ցանկանում է, որպեսզի 

փրկարարական <<Ուրալ>> 

ավտոմեքենայով իր ավտոմեքենան 

քարշքկեն մինչև Ղազանչի համայնք:  

Քաղաքացուն հաղորդվել է, որ 

փրկարարական ավտոմեքենան 

նախատեսված չի քարշակման 

համար, կարող են մետենալ և 

վերջինիս ընտանիքի անդամներին 

տողափոխեն Վարդաղբյուր գյուղի 

մոտ տեղակայված մեր հենակետ, 

սակայն նա հրաժարվել է: 

Ժ.22:46-ին և ժ.22:55-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Մարմաշեն համայնքի ղեկավար Կ. 

Արշակյանին և Սարապատ 

համայնքի ղեկավար Ա. 

Մանուկյանին: 

Մարմաշեն համայնքում 

համապատասխան տեխնիկա չի 

եղել: 

Սարապատ համայնքի ղեկավարի 

առաջարկած օգնությունից վերջինս 

հրաժարվել է. չի ցանկացեալ , 

որպեսզի անասուններին և 

ավտոմեքենանա տեղափոխեն 

Թորոսգյուղ համայնք, պնդել է, որ 

իրեն քարշակելով տեղափոխեն 

մինչև Ղազանչի համայնք: 

քացաքացի 

Նիկողոսյան

ից 

0 0 

Շիրակ գ,Հայկասար  

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

05.02.2020 

ժ.00:44 
- 

քաղաքացի Գրիգերյանից ահազանգ է 

ստացվել, որ ինբքը բնակվում է 

Հայկասար համայնքում, իր և 

հարևանի միջև առկա է կոնֆլիկտ. 

անհրաժեշտ է ոստիկանություն: 

Ժ.00:46-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի 

ավագ տեսուչ հերթապահ ոստ. 

ավագ լեյտենանտ Ալեքսանյանին: 

քաղաքացի 

Գրիգերյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

Աշոցք-

Գյումրի 3-րդ 

կմ 

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

05.02.2020 

ժ.12:27 
- 

քաղաքացի Բրությանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին որ Աշոցք-

Գյումրի 3-րդ կմ.բեռնված բեռնատար 

ավտոմեքենան կողաշրջվել է, զոհեր 

վիրավորներ չկան.անհրաժեշտ է 

օգնություն բեռնատարը ուղղելու 

համար: 

Ժ12:33 կապ է հաստատվել 

քաղաքացու հետ, ով տեղեկացրել 

է, որ փորձել են երթևեկելի 

հատված դուրս բերել բեռնատարը, 

ինչի հետևանքով կողաշրջվել 

է:Տեղեկացրել է նաև, որ վարորդի 

անունը Գոգա է և այլ 

տեղեկատվության չի 

տիրապետում: 

Ժ12:37-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Աշոցքի ԱՏՃ գլխավոր ինժեներ 

Քոչոյանին, Ժ12:39-ին ՃՈ ՕՀ 

լեյտենանատ Փանոյանին, իսկ 

ժ12:45-ին ԱԱԾ ենթ. Սաֆարյանին: 

քաղաքացի 

Բրությանից 
0 0 



Շիրակ 

Սալուտ-

Վարդաղբյու

ր 

ավտոճանա

պարհ 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

05.02.2020 

ժ.12:53 

05.02.2020 

ժ.13:06 

քաղաքացի Գևորգյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Սալուտ-

Վարդաղբյուր ավտոճանապարհին 

ավտոմեքենա է արգելափակվել ձյան 

շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.12:56-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ի հենակետից մեկ 

մարտական հաշվարկ («Ural» 

442vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.13:00-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.13:06-ին): 

Ժ.13:02-ին հրշեջ-փրկարարներն 

արգելափակումից դուրս են բերել 

«VAZ-2106» մակնիշի 33TL123 պ/հ 

ավտոմեքենան (2 ուղևոր):  

քաղաքացի 

Գևորգյանից 
0 0 

Շիրակ 

Վարդաղբյու

ր-Սալուտ 

միջհամայնք

ային 

ավտոճանա

պարհ 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

05.02.2020 

ժ.13:09 

05.02.2020 

ժ.13:34 

քաղաքացի Անտիկյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ 

Վարդաղբյուր-Սալուտ 

միջհամայնքային 

ավտոճանապարհին ավտոմեքենան 

դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի 

հատվածից և արգելափակվել ձյան 

շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.13:11-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ի հենակետից մեկ 

մարտական հաշվարկ («Ural» 

442vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.13:20-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.13:34-ին): 

Ժ.13:26-ին հրշեջ-փրկարարներն 

արգելափակումից դուրս են բերել 

«Mercedess C» մակնիշի 35ur664 

պ/հ (վարորդ Հայկ Անտիկյան ) 

ավտոմեքենան (4 ուղևոր):  

քաղաքացի 

Անտիկյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

Սալուտ-

Վարդաղբյու

ր 

միջհամայնք

ային 

ավտոճանա

պարհ 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

05.02.2020 

ժ.13:55 

05.02.2020 

ժ.14:46 

քաղաքացի Նիկողոսյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ Սալուտ-

Վարդաղբյուր միջհամայնքային 

ավտոճանապարհին ավտոմեքենան 

դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի 

հատվածից և արգելափակվել ձյան 

շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.13:57-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ի հենակետից մեկ 

մարտական հաշվարկ («Ural» 

442vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.14:02-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.14:46-ին): 

Ժ.14:02-ից մինչև ժ.14:40-ը հրշեջ-

փրկարարներն արգելափակումից 

դուրս են բերել 5 ավտոմեքենա (17 

ուղևոր):  

քաղաքացի 

Նիկողոսյան

ից 

0 0 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

«Մուշ 2» 

թաղամասի 

36-րդ շենքի 

թիվ 30 

բնակարան 

փակ դուռ 
05.02.2020 

ժ.14:00 

05.02.2020 

ժ.15:17 

քաղաքացի Մինասյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ «Մուշ 2» 

թաղամասի 36-րդ շենքի թիվ 30 

բնակարանի դռան փականը 

խափանվել է, ինչից բնակարան 

մուտք գործելը դարձել է անհնարին. 

դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.14:02-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedess Benz» 

390vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.14:22-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.15:17-ին): 

Ժ.14:05-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ-

ի օգնական ոստ. ենթասպա 

Հովհաննիսյանին: 

Ժ.14:44-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Էվելինա Մինասյանի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Մինասյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

Սալուտ-

Վարդաղբյու

ր 

միջհամայնք

ային 

ավտոճանա

պարհ 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

05.02.2020 

ժ.15:55 

05.02.2020 

ժ.17:12 

քաղաքացի Մելքոնյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Սալուտ-

Վարդաղբյուր միջհամայնքային 

ավտոճանապարհին ավտոմեքենան 

դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի 

հատվածից և արգելափակվել ձյան 

շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.15:57-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ի հենակետից մեկ 

մարտական հաշվարկ («Ural» 

442vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.16:04-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.17:12-ին): 

Ժ.16:04-ից մինչև ժ.16:57-ը հրշեջ-

փրկարարները Մուսայելյան-

Վարդաղբյուր միջհամայնքային 

ճանապարհի երթևեկելի հատված 

են դուրս բերել արգելափակված 7 

ավտոմեքենա (18 ուղևոր):  

քաղաքացի 

Մելքոնյանի

ց 

0 0 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Սունդուկյան 

փողոցի թիվ 

187 տուն 

հրդեհ 
05.02.2020 

ժ.16:46 

05.02.2020 

ժ.17:28 

քաղաքացի Հարությունյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 

հրդեհ է բռնկվել Սունդուկյան 

փողոցի թիվ 187 տանը, ներսում կա 

քաղաքացի: 

Ժ.16:48-ին և ժ.16:50-ին դեպքի 

վայր են մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից 

երկու մարտական հաշվարկ 

(«KamAZ» 435vv01 և «KamAZ» 

250vv01), որոնք կանչի վայր են 

հասել ժ.16:56-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

17:10-ին և ժ.17:28-ին): 

Ժ.16:51-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Հ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ Թորոյանին, 

ժ.16:52-ին՝ էլ.ցանցի Ղարս 

մասնաճյուղի դիսպետչերական 

ծառայության պետ Մկրտչյանին, 

իսկ ժ.16:53-ին՝ ոս տիկանության 

Կումայրու բաժնի ՕՀ-ի օգնական 

ոստ. ավագ ենթասպա 

Մկրտչյանին: 

   Պարզվել է, որ բնակարանի 

բնակիչ Աղունիկ Դարբինյանը 

(ծնվ.1932թ.) հագուստն ընկել է 

էլեկտրական սալիկին և այրվել: 

Ա.Դարբինյւանը ստացել է տարբեր 

աստիճանի այրվածքներ: 

   Ժ.17:15-ին հրշեջ-փրկարարները 

Աղունիկ Դարբինյանին մոտեցրել 

են շտապօգնության 

ավտոմեքենային, ով 

հոսպիտալացվել է Գյումրու ԲԿ, 

որտեղ բժիշկները տուժածի 

առողջական վիճակը գնահատել են 

ծանր: 

քաղաքացի 

Հարությունյ

անից  

0 1 

Շիրակ 

Փոքրաշենից-

Վրաստանի 

Հանրապետո

ւթյուն 

տանող 

ճանապարհի

ն 

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

05.02.2020 

ժ.16:46 

05.02.2020 

ժ.16:46 

քաղաքացի Սմբաթյանից 

Փոքրաշենից-Վրաստանի 

Հանրապետություն տանող 

ճանապարհին արգելափակված 

բեռնատարներ կան: 

Ժ16:56 կապ է հաստատվել 

քաղաքացու հետ, ով տեղեկացրել 

է, որ ճանապարհի մերկասառույցի 

պատճառով  կանգնել են 

ճանապարհի ոչ երթևեկելի 

հատվածում  և չեն կարողանում 

շարունակել ընթացքը:Անհրաժեշտ 

է, որպեսզի ՃՇՇ-ների կողմից 

մաքրվան ճանապարհները: 

Ժ16:59-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ՄԵՐՁՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ՃՇՇ 

տնօրեն Ադամյանին,ժ17:02-ին ՇՄ 

տրանսպորտի և կապի բաժնի պետ 

Խնձրցյանին, ժ17:10-ին 

ՄԵՐՁՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ՃՇՇ 

աշղեկ Ղարիբյանին: 

Ժ17:12-ին կապ է հաստատվել 

Ղարիբյանի հետ, ով տեղեկացրել է, 

քաղաքացի 

Սմբաթյանի

ց 

0 0 



որ տվյալ պահին գտնվում են 

նշված ճանապարհահատվածում և 

իրականացնում են մաքրման 

աշխատանքներ:Ճանապարհը 

անցանելի է մարդատար 

ավտոմեքենաների համար: 

Շիրակ 

Վարդաղբյու

ր-Սալուտ 

միջհամայնք

ային 

ավտոճանա

պարհ 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

05.02.2020 

ժ.17:18 

05.02.2020 

ժ.17:34 

քաղաքացի Բարսեղյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ 

Վարդաղբյուր-Սալուտ 

միջհամայնքային 

ավտոճանապարհին ավտոմեքենան 

դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի 

հատվածից և արգելափակվել ձյան 

շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.17:20-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ի հենակետից մեկ 

մարտական հաշվարկ («Ural» 

442vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.17:25-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.17:34-ին): 

Ժ.17:30-ին հրշեջ-փրկարարներն 

արգելափակումից դուրս են բերել 

«VAZ-2107» մակնիշի 34NO818 պ/հ 

(վարորդ Ժիրայր Բարսեղյան) 

ավտոմեքենան:  

քաղաքացի 

Բարսեղյան

ից 

0 0 

Շիրակ 

Ամասիա– 

Գյումրի 

ավտոճանա

պարհին 

Ամասիայից 

20կմ  

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

05.02.2020 

ժ.20:19 
- 

քաղաքացի Ավնեսյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Ամասիա– 

Գյումրի ավտոճանապարհին 

Ամասիայից 20կմ ավտոմեքենան 

արգելափակվել է և չի կարողանում 

շարունակել ընթացքը: 

Ժ20:25-ին կապ է հաստատվել 

քաղաքացու հետ, ով տեղեկացրել 

է, որ գտնվում է Ցողամարգ- Աշոցք 

ճանապարհահատվածին: 

Անհրաժեշտ է, որպեսզի ՃՇՇ-ների 

կողմից ճանապարհները մշակվեն 

ավազով, որպեսզի իր և տասնյակ 

վարորդների վարած 

բեռնատարները կարողանան 

շարունակել ընթացքը: 

Ժ20:29-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Աշոցքի ԱՏՃ վարպետ 

Մովսիսյանին, ժ20:32-ին ՇՄ 

տրանսպորտի և կապի բաժնի պետ 

Խնձրցյանին: 

Ժ21:15-ին Մովսիսյանը 

հետադարձ կապ է հաստատվել 

քաղաքացի 

Ավնեսյանից 
0 0 



մեզ հետ և տեղեկացրել, որ 

ճանապարհը մշակվել է ավազով, 

որի շնորհիվ բեռնատարների մի 

մասը ուղևորվել են ք.Գյումրի, իսկ 

մյուսը՝ Բավրա: 

Շիրակ 

Վարդաղբյու

ր-Աշոցք 

ավտոճանա

պարհ 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

05.02.2020 

ժ.23:38 

05.02.2020 

ժ.23:59 

քաղաքացի Մանուկյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ Շիրակի 

մարզի Վարդաղբյուր-Աշոցք 

ավտոճանապարհին ավտոմեքենան 

դուրս է եկել ավտոճանապարհի 

երթևեկելի հատվածից և 

արգելափակվել ձյան շերտում, դուրս 

բերելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.23:40-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ի հենակետից մեկ 

մարտական հաշվարկ, որը կանչի 

վայր է հասել ժ.23:46-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.23:59-ին): 

Ժ.23:52-ին հրշեջ-փրկարարները 

Վարդաղբյուր-Աշոցք 

ավտոճանապարհին 

արգելափակումից դուրս են բերել 

«Mercedes E320» մակնիշի 

82VV999 պ/հ ավտոմեքենան 

(վարորդ Արմեն Մանուկյան և 2 

ուղևոր):  

քաղաքացի 

Մանուկյան

ից 

0 0 

Շիրակ 

Փոքր 

Սարիար 

գյուղ 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

06.02.2020 

ժ.09:46 

06.02.2020 

ժ.11:47 

Փոքր Սարիար գյուղի բուժքուր 

Ղազարյանից տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ գյուղի 

բնակչին (ոտքը կոտրված) Տրամայր-

Նարեկ հիվանդանոց տեղափոխելու 

ճանապարհին ավտոմեքենան 

արգելափակվել է ձյան շերտում, 

քաղաքացուն հիվանդանոց 

տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը:  

Ժ.09:48-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Ural» 442vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.10:27-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.11:47-ին): 

Ժ.10:05-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Աշոցքի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան 

Կարապետյանին:Ժ.11:08-ին հրշեջ-

փրկարարները Ջիվան 

Շահնազարյանին (ծնվ. 2003թ.) 

ցուցաբերել են համապատասխան 

օգնություն:  

Փոքր 

Սարիար 

գյուղի 

բուժքուր 

Ղազարյանի

ց 

0 0 



Շիրակ 

Գյումրի 

քաղաքի 

Ավզնոց 

փողոցի թիվ 

44 տան  

շմոլ գազի 

թունավորո

ւմ 

06.02.2020 

ժ.15:20 
- 

Գյումրու ԲԿ-ի հերթապահ բուժքույր 

Սարգսյանից տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ ժ.15:05-ին 

շմոլ գազից թունավորման 

նախանշաններով Գյումրու ԲԿ են 

հոսպիտալացվել Ավզնոց փողոցի 

թիվ 44 տան բնակիչներ՝ Ոսկեհատ 

Էլբակյանը (ծնվ.1994թ.) և Նանուլիկ 

Մկրտչյանը (ծնվ. 1961թ.): 

Ժ.15:24-ին ահազանգի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

«1-04» ծառայության կարգավար 

Գալստյանին, ժ.15:26-ին 

ոստիկանության Կումայրու բաժնի 

ՕՀ ոստ.կապիտան Թադևոսյանին, 

իսկ ժ.15:28-ին -

ծառայության հերթապահ 

Երանոսյանին: 

Բժիշկները տուժածների 

առողջական վիճակը գնահատել են 

միջին ծանրության: 

Գյումրու 

ԲԿ-ի 

հերթապահ 

բուժքույր 

Սարգսյանի

ց 

0 2 

Շիրակ 

Գյումրի 

քաղաքի 

Անկախությա

ն 

հրապարակի 

Անելիք 

բանկի

հարևանությ

ամբ  

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

06.02.2020 

ժ.18:02 
- 

քաղաքացի  Մարտիրոսյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 

Գյումրի քաղաքի Անկախության 

հրապարակի Անելիք բանկի

հարևանությամբ տեղադրված 

գովազդային վահանակը քամու 

հետևանքով տատանվում է, առկա է 

ընկնելու վտանգ: 

Ժ.18:04-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Գյումրու քաղաքապետարանի 

առևտրի սպասարկման և գովազդի 

բաժնի պետ Թադևոսյանին,ժ.18:06-

ին Գյումրու քաղաքապետարանի 

բնակկոմունալ և շրջակա 

միջավայրի պահպանության 

բաժնի պետ Մանասյանին,ժ.18:08-

ին ՃՈ ՕՀ ոստ. կապիտան 

Կարապետյանին,ժ.18:10-ին 

Կումայրու ՈԲ ՕՀ ոստ. կապիտան 

Թադևոսյանին: 

քաղաքացի  

Մարտիրոսյ

անից 

0 0 

Շիրակ 

Պեմզաշեն 

գյուղի 15 

փողոցի 1-ին 

շենքի 

հարևանությ

ամբ 

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

06.02.2020 

ժ.22:21 
- 

քաղաքացի  Մկրտչյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ  Պեմզաշեն 

գյուղի 15 փողոցի 1-ին շենքի 

հարևանությամբ գտնվող  

էլեկտրական սյան լարերից 

նկատվում են կայծեր: 

Ժ.22:23-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Պեմզաշեն գյուղի գյուղապետ 

Ոսկանյանին,ժ. 22:26-ին Ղարս

մասնաճյուղի կարգավար  

Բարսեղյանին: 

Ժ.22:29-ին հետադարձ կապ է 

հաստատվել Պեմզաշեն գյուղի 

գյուղապետ Ոսկանյանի հետ  և 

պարզվել,որ էլ. սյան լարերի 

կայծերը առաջացել են քամու 

հետևանքով և  վտանգ չի 

սպառնում: 

քաղաքացի  

Մկրտչյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

Գյումրի 

քաղաքի 

Բագրատունյ

անց օղակում  

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

07.02.2020 

ժ.00:02 
- 

քաղաքացի  Թումասյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ  Գյումրի 

քաղաքի Բագրատունյանց օղակում 

տեղի է ունեցել  ՃՏՊ,փրկարարների  

օգնության կարիքը չկա:  

Ժ.00:05-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Կումայրու ՈԲ ՕՀ  ոստ. կապիտան 

Թադևոսյանին,ժ.00:07-ին -  

ծառայության կարգավար  

Գալստյանին ,ժ. 00:08-ին ՃՈ ՕՀ 

ոստ. լեյտենանտ  

Հովհաննիսյանին: 

քաղաքացի  

Թումասյան

ից 

0 0 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Ա.Մանուկյա

ն փողոցում 

գտնվող 

կամրջից. 

ինքնասպա

նության 

փորձ 

07.02.2020 

ժ.01:27 

07.02.2020 

ժ.01:47 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

ավագ տեսուչ ոստ.կապիտան 

Երանոսյանից տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ քաղաքացին 

փորձում է ինքնասպան լինել 

նետվելով Ա.Մանուկյան փողոցում 

գտնվող կամրջից. անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.01:29-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.01:35-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.01:47-ին): 

Պարզվել է, որ Արթուր Մադոյանը 

(ծնվ. 1980թ., գտնվել է ալկոհոլի 

ազդեցության տակ) հենված է 

կամրջի  ճաղավանդակին: 

Ժ.01:33-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

«1-03» ծառայության կարգավար 

Գևորգյանին: 

Ա.Մադոյանը տեղափոխվել է 

ոստիկանության Մուշի 

բաժին:Դեպքի վայրում է գտնվել 

ոստիկանության Մուշի բաժնի 

օպեր-լիազոր ոստ.լեյտենանտ 

Սիրեկանյանը:  

ոստիկանու

թյան Մուշի 

բաժնի ՕՀ 

ավագ 

տեսուչ 

ոստ.կապիտ

ան 

Երանոսյան

ից  

0 0 

Շիրակ 

Սիզավետ-

Ղազանչի 

ավտոճանա

պարհ 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

07.02.2020 

ժ.09:53 

07.02.2020 

ժ.10:30 

քաղաքացի Չիլինգարյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 

Սիզավետ-Ղազանչի 

ավտոճանապարհին ավտոմեքենան 

դուրս է եկել երթևեկելի հատվածից և 

արգելափակվել ձյան մեջ, դուրս 

բերելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.09:55-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Ural» 442vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.10:05-ին 

(վերադարձ հենակետ՝ ժ.10:30-ին): 

Ժ.10:11-ին հրշեջ-փրկարարները 

Սիզավետ-Ղազանչի 

ավտոճանապարհի ճանապարհի 

երթևեկելի հատված են դուրս բերել 

«Toyota» մակնիշի 21LL388 պ/հ 

ավտոմեքենան (վարորդ Արտակ 

Չիլինգարյան, ծնվ. 1975 թ.): 

քաղաքացի 

Չիլինգարյա

նից 

0 0 



Շիրակ 

Մուսաելյան-

Վարդաղբյու

ր 

ավտոճանա

պարհին  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

07.02.2020 

ժ.10:30 

07.02.2020 

ժ.11:27 

քաղաքացի Եղիազարյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 

Մուսաելյան-Վարդաղբյուր 

ավտոճանապարհին ավտոմեքենան 

արգելափակվել ձնակույտում, դուրս 

բերելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.10:32-ին հենակետից դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 52 ՀՓՋ-ի 

մարտական հաշվարկը (Ural 

442vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.10:38-ին (վերադարձ հենակետ՝ 

ժ.11:27-ին): 

Ժ.10:11-ին հրշեջ-փրկարարները 

Մուսաելյան-Վարդաղբյուր 

ճանապարհից արգելափակումից 

դուրս են բերե լ«Opel» մակնիշի 

36LR508 պ/հ ավտոմեքենան 

(վարորդ Գևորգ Հարությունյան, 

ծնվ. 1964թ.) և «Isuzu» մակնիշի 

156AF61 պ/հ բեռնատարը (վարորդ 

Ժոռա Շարոյան, ծնվ. 1996թ.), իսկ 

հիվանդ տեղափո-խող «VAZ-2121» 

մակնիշի 34QL274 պ/հ 

ավտոմեքենան (վարորդ Արման 

Սիմոնյան. 1989թ.) քարշակել են 

մինչը Վարդաղբյուր գյուղի 

խաչմերուկ: 

քաղաքացի 

Եղիազարյա

նից 

0 0 

Շիրակ 

Նահապետա

վան գյուղի 

2-րդ փողոցի 

թիվ 5/1 տուն 

ուժեղ 

քամի 

07.02.2020 

ժ.11:26 

07.02.2020 

ժ.12:25 

քաղաքացի Կարապետյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 

ուժեղ քամու հետևանքով վնասվել է 

Նահապետավան գյուղի 2-րդ փողոցի 

թիվ 5/1 տանիքը (մոտ 90 ք.մ), 

տուժածններ չկան: 

Ժ.11:28-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («GAZel» 265vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.11:48-ին, 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.12:25-ին): 

Ժ.11:30-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի 

ՕՀ ոստ. ավագ լեյտենանտ 

Ալեքսանյանին, ժ.16:56-ին՝ 

մարզպետարանի ՏԻՄ հարցերով 

վարչության պետ Անտոնյանին, 

ժ.11:32-ին մարզպետարանի 

քաղաքաշինության վարչության 

պետ Մարգարյանին, իսկ ժ.11:33-

ին՝ Նահապետավան համայնքի 

ղեկավար Պետրոսյանին: 

Պարզվել է, որ ուժեղ քամուց 

պոկվել է Մարիամ 

Կարապետյանին պատկանող թիվ 

5/1 տան տանիքից մոտ 10 ք.մ 

փայտյա կառուցատարրեր և մոտ 

15 ք.մ ազբոշիֆերներ:  

քաղաքացի 

Կարապետյ

անից  

0 0 



Շիրակ 

Հառիճ գյուղի 

7-րդ փողոցի 

թիվ 13 տուն  

կանչ 

առանց 

հրդեհի 

07.02.2020 

ժ.12:00 

07.02.2020 

ժ.12:43 

քաղաքացի Ղարոյանից ահազանգ է 

ստացվել, որ Հառիճ գյուղի 7-րդ 

փողոցի թիվ 13 տան տանիքում 

այրվում է ազբեստյա խողովակ: 

Ժ.12:01-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

թիվ 49 ՀՓՋ-ի ավագ հրշեջ-

փրկարար փ/ծ ավագ սերժանտ 

Սարգսյանին, իսկ ժ.12:03-ին՝ 

Շիրակի ՄՃԿԿ կրտսեր 

հրահանգիչ փ/ծ ենթասպա 

Հովհաննիսյանին, ժ.12:05-ին՝ 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի 

ՕՀ ոստ. ավագ լեյտենանտ 

Ալեքսանյանին, իսկ ժ.12:07-ին՝ Հ և 

ՏԱՀՎ հետաքննիչ Թորոյանին: 

Ժ.12:03-ին դեպքի վայր են մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Isuzu» 727vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.12:17-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.12:43-ին): 

Պարզվել է, որ Հառիճ գյուղի 7-րդ 

փողոցի թիվ 13 տան 

(սեփականատեր Գևորգ 

Հովհաննիսյան) ծխնելույզից դուրս 

եկող ծուխը թողել է հրդեհի 

տպավորություն: 

քաղաքացի 

Ղարոյանից 
0 0 

Շիրակ ք.Գյումրիում  

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

07.02.2020 

ժ.12:51 
- 

անձը չպարզված՝ վրդովված 

քաղաքացին ք.Գյումրիում 

պահանջում էր ոստիկանություն: 

Ժ.12:53-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության ՄՎ ՕՀ ոստ. 

կապիտան Մխիթարյանին: 

անձը 

չպարզված 

քաղաքացին 

0 0 



Շիրակ 

Սպանդարյա

ն գյուղի 1-ին 

փողոցի թիվ 

32 տան  

հրդեհ 
07.02.2020 

ժ.13:02 

07.02.2020 

ժ.13:50 

Սպանդարյան համայնքի ղեկավար 

Նիկողոսյան տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ հրդեհ է 

բռնկվել Սպանդարյան գյուղի 1-ին 

տներից մեկի տանիքում: 

Ժ.13:04-ին դեպքի վայր են մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Isuzu» 727vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.13:17-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.13:50-ին): 

Պարզվել է, որ Սպանդարյան 

գյուղի 1-ին փողոցի թիվ 32 տան 

ավտոտնակին կից 

(սեփականատեր Միսակ 

Նիկողոսյան) այրվում է կուտակած 

կենցաղային աղբ (0.1 խ.մ), մինչ 

հրշեջ փրկարարների կանչի վայր 

հասնելը՝ հրդեհը մարվել է տեղի 

ուժերով: 

Ժ.13:04-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի 

ՕՀ ոստ. ավագ լեյտենանտ 

Հակոբյանին, իսկ ժ.13:07-ին՝ Հ և 

ՏԱՀՎ հետաքննիչ Թորոյանին:  

Սպանդարյ

ան 

համայնքի 

ղեկավար 

Նիկողոսյան 

0 0 

Շիրակ 

Վարդաղբյու

ր-Աշոցք 

ավտոճանա

պարհին  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

07.02.2020 

ժ.14:26 

07.02.2020 

ժ.14:41 

քաղաքացի Սարգսյանը դիմել է 

Վարդաղբյուր գյուղի մոտ 

հերթապահություն իրականացնող 

թիվ 52 ՀՓՋ-ի հենակետ առ այն, որ 

Վարդաղբյուր-Աշոցք 

ավտոճանապարհին ավտոմեքենան 

դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի 

գոտուց և արգելափակվել ձյան մեջ, 

դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.14:27-ին հենակետից դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 52 ՀՓՋ-ի 

մարտական հաշվարկը (Ural 

442vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.14:32-ին (վերադարձ հենակետ՝ 

ժ.14:41-ին): 

Մինչ հրշեջ-փրկարարների կանչի 

վայր հասնելն՝ Աշոցքի ՃՇՇ-ի 

աշխատակիցնեը ավտոմեքենան 

դուրս են բերել արգելափակումից: 

քաղաքացի 

Սարգսյանը 
0 0 



Շիրակ 

Մուսաելյան-

Վարդաղբյու

ր 

ավտոճանա

պարհին 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

07.02.2020 

ժ.22:20 

07.02.2020 

ժ.22:23 

քաղաքացի Հովհաննիսյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 

Մուսաելյան-Վարդաղբյուր 

ավտոճանապարհին ավտոմեքենան 

արգելափակվել ձնակույտում, դուրս 

բերելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.22:20-ին հենակետից դեպքի վայր է 

մեկնել թիվ 52 ՀՓՋ-ի մարտական 

հաշվարկը («Ural», 442vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.22:23-ին 

(վերադարձ հենակետ՝ ժ.22:30-ին): 

Ժ.22:27-ին հրշեջ-փրկարարները 

Մուսաելյան-Վարդաղբյուր 

ավտոճանապարհից 

արգելափակումից դուրս են բերել 

«GAZ-24» մակնիշի 31UL342 պ/հ 

ավտոմեքենան (վարորդ Ռուբիկ 

Հովհաննիսյան) և «GAZ-24» 

մակնիշի 26UL708 պ/հ 

ավտոմեքենան (վարորդ Յուրա 

Վարդանյան)՝ ընդհանուր 7 

ուղևորով: 

քաղաքացի 

Հովհաննիսյ

անից  

0 0 

Շիրակ 

Վարդաղբյու

ր-Սալուտ 

ավտոճանա

պարհին  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

08.02.2020 

ժ.00:13 

08.02.2020 

ժ.00:34 

քաղաքացի Արամյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ 

Վարդաղբյուր-Սալուտ 

ավտոճանապարհին ավտոմեքենան 

արգելափակվել ձյան մեջ, դուրս 

բերելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.00:13-ին հենակետից դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 52 ՀՓՋ-ի 

մարտական հաշվարկը («Ural» 

442vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.00:17-ին (վերադարձ հենակետ՝ 

ժ.00:34-ին): 

Ժ.00:30-ին հրշեջ-փրկարարները 

Վարդաղբյուր-Սալուտ 

ճանապարհից արգելափակումից 

դուրս են բերել «Volkswagen» 

մակնիշի 34CT683 պ/հ (վարորդ 

Արա Արամյան) ավտոմեքենան 4 

ուղևորով: 

քաղաքացի 

Արամյանից 
0 0 

Շիրակ 

Աշոցք-

Գյումրի 

ավտոճանա

պարհի «Ղոչի 

աղբյուր» 

կոչվող 

հատվածում  

ձնաբուք 
08.02.2020 

ժ.13:43 

08.02.2020 

ժ.13:58 

քաղաքացի Վարոսյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Աշոցք-

Գյումրի ավտոճանապարհի «Ղոչի 

աղբյուր» կոչվող հատվածում 

ավտոմեքենան արգելափակվել է 

ձյան շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.13:45-ին Վարդաղբյուրի 

հենակետից դեպքի վայր է մեկնել 

մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.13:51-ին 

(վերադարձ հենակետ՝ ժ.13:58-ին): 

Ժ.13:53-ին հրշեջ-փրկարարներն 

արգելափակումից դուրս են բերել 

«Mercedess C180» մակնիշի 

34ZM297 պ/հ ավտոմեքենան 

(վարորդ Խաչիկ Վարոսյան):  

քաղաքացի 

Վարոսյանի

ց 

0 0 



Շիրակ 

Գուսանագյու

ղ 

ավտոճանա

պարհ 

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

08.02.2020 

ժ.13:43 
- 

քաղաքացի Վարոսյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Աշոցք-

Գյումրի ավտոճանապարհի «Ղոչի 

աղբյուր» կոչվող հատվածում 

ավտոմեքենան արգելափակվել է 

ձյան շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.13:45-ին Վարդաղբյուրի 

հենակետից դեպքի վայր է մեկնել 

մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.13:51-ին 

(վերադարձ հենակետ՝ ժ.13:58-ին): 

Ժ.13:53-ին հրշեջ-փրկարարներն 

արգելափակումից դուրս են բերել 

«Mercedess C180» մակնիշի 

34ZM297 պ/հ ավտոմեքենան 

(վարորդ Խաչիկ Վարոսյան):  

քաղաքացի 

Վարոսյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

Վարդաղբյու

ր գյուղի 

մոտակայքու

մ 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

08.02.2020 

ժ.15:10 

08.02.2020 

ժ.15:47 

քաղաքացի Շիլաջյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Գյումրի-

Աշոցք ավտոճանապարհին՝ 

Վարդաղբյուր գյուղի մոտակայքում, 

ավտոմեքենան արգելափակվել է 

ձյան շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.15:10-ին Վարդաղբյուրի 

հենակետից դեպքի վայր է մեկնել 

մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.15:17-ին 

(վերադարձ հենակետ՝ ժ.15:47-ին): 

Պարզվել է, որ «Opel Zafira» 

մակնիշի 34ZV073 պ/հ 

ավտոմեքենան (վարորդ Արտյոմ 

Կարապետյան և 2 ուղևոր) 

խափանվել է, անհրաժեշտ է 

քարշակում: 

Ժ.15:37-ին հրշեջ-փրկարարներն 

ավտոմեքենայի 2 ուղևորներին 

տեղափոխել են Աշոցք գյուղ, իսկ 

վարորդը մնացել է ավտոմեքենայի 

մոտ:  

քաղաքացի 

Շիլաջյանից 
0 0 

Շիրակ 

Վարդաղբյու

ր-

Մուսայելյան 

ավտոճանա

պարհին  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

08.02.2020 

ժ.16:42 

08.02.2020 

ժ.17:13 

քաղաքացի Հակոբյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ 

Վարդաղբյուր-Մուսայելյան 

ավտոճանապարհին ավտոմեքենան 

արգելափակվել է ձյան շերտում. 

դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.16:48-ին Վարդաղբյուրի 

հենակետից դեպքի վայր է մեկնել 

մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.16:56-ին 

(վերադարձ հենակետ՝ ժ.17:13-ին): 

Ժ.17:02-ին հրշեջ-փրկարարները 

«Infiniti» մակնիշի 24LO854 պ/հ 

ավտոմեքենան (վարորդ Սերյոժա 

Հակոբյան) դուրս են բերել 

ավտոճանապարհի երթևեկելի 

հատված:  

քաղաքացի 

Հակոբյանից 
0 0 



Շիրակ 

Սիզավետ-

Աշոցք 

ավտոճանա

պարհին  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

08.02.2020 

ժ.17:42 

08.02.2020 

ժ.18:40 

քաղաքացի Վարոսյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Սիզավետ-

Աշոցք ավտոճանապարհին 

ավտոմեքենան արգելափակվել է 

ձյան շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.17:43-ին Վարդաղբյուրի 

հենակետից դեպքի վայր է մեկնել 

մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.18:01-ին 

(վերադարձ հենակետ՝ ժ.18:40-ին): 

Ժ.18:17-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ՃՈ 2-րդ սպայական գումարտակի 

2-րդ սպայական վաշտի 3-րդ 

դասակի տեսուչ ոստ. կապիտան 

Սահակյանին: 

Ժ.18:20-ին հրշեջ-փրկարարներն 

արգելափակումից դուրս են բերել 3 

ավտոմեքենա (10 ուղևոր):  

քաղաքացի 

Վարոսյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

գ.Արեգնադե

մ գյուղի 

մոտակայքու

մ  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

08.02.2020 

ժ.18:29 

08.02.2020 

ժ.19:15 

քաղաքացի Առաքելյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ գյուղի 

մոտակայքում ավտոմեքենան 

արգելափակվել է ձյան շերտում. 

դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.18:34-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 50 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («ZIL 131» 511vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.18:51-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.19:15-ին): 

Ժ.19:01-ին հրշեջ-փրկարարներն 

արգելափակումից դուրս են բերել 

«VAZ 2121» մակնիշի 35UP776 պ/հ 

ավտոմեքենան (վարորդ Վլադիմիր 

Մկրտչյան):  

քաղաքացի 

Առաքելյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

Աշոցք-

Գյումրի 

ավտոճանա

պարհի «Ղոչի 

աղբյուր» 

կոչվող 

հատվածում  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

08.02.2020 

ժ.19:05 

08.02.2020 

ժ.20:25 

քաղաքացի Բաբոյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Աշոցք-

Գյումրի ավտոճանապարհի «Ղոչի 

աղբյուր» կոչվող հատվածում 

ավտոմեքենան արգելափակվել է 

ձյան շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.19:08-ին Վարդաղբյուրի 

հենակետից դեպքի վայր է մեկնել 

մեկ մարտական հաշվարկ («Ural» 

442vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.19:46-ին (վերադարձ հենակետ՝ 

ժ.20:25-ին): 

Ժ.20:02-ին հրշեջ-փրկարարները 

«Infiniti» մակնիշի 90OO880 պ/հ 

ավտոմեքենայի (վարորդ 

Անդրանիկ Գաբոյան) վարորդին և 

5 ուղևորներին տեղափոխել են 

հենակետ: 

քաղաքացի 

Բաբոյանից 
0 0 

Շիրակ 

Թորոսգյուղ 

գյուղի 

մոտակայքու

մ  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

08.02.2020 

ժ.20:34 

08.02.2020 

ժ.21:58 

քաղաքացի Սարգսյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Թորոսգյուղ 

գյուղի մոտակայքում 

ավտոմեքենաներն արգելափակվել 

են ձյան շերտում. դուրս բերելու 

համար անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.20:36-ին Վարդաղբյուրի 

հենակետից դեպքի վայր է մեկնել 

մեկ մարտական հաշվարկ («Ural» 

442vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.21:01-ին (վերադարձ հենակետ՝ 

ժ.21:58-ին): 

Ժ.21:44-ին հրշեջ-փրկարարները 

«BMW» մակնիշի 35AM424 պ/հ 

(վարորդ Ռոման Սարգսյան) և 

«Mercedess C180» մակնիշի 

36CX997 պ/հ (վարորդ Արման 

Սարիբեկյան) ավտոմեքենաների 8 

ուղևորներին տեղափոխել են 

քաղաքացի 

Սարգսյանի

ց 

0 0 



Աշոցք գյուղ. ավտոմեքենաները 

դուրս բերելու համար անհրաժեշտ 

է հատուկ տեխնիկա:  

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Մերկուրով 

փողոցի թիվ 

26 տուն  

փակ դուռ 
08.02.2020 

ժ.20:38 

08.02.2020 

ժ.21:09 

քաղաքացի Բագարյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Մերկուրով 

փողոցի թիվ 26 տան դռան փականը 

խափանվել է, ինչից բնակարան 

մուտք գործելը դարձել է անհնարին. 

դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.20:40-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.20:53-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.21:09-ին):Մինչ 

հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 

հասնելը` դուռը բացվել է տեղի 

ուժերով:  

քաղաքացի 

Բագարյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

գ,Ամասիա 

դպրոցի 

մոտակայք 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

08.02.2020 

ժ.21:32 

08.02.2020 

ժ.21:55 

քաղաքացի Յայլոյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ դպրոցի 

մոտակայքում ավտոմեքենան 

արգելափակվել է ձյան շերտում. 

դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.21:36-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 50 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («ZIL 131» 511vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.21:45-ին 

(վերադարձին՝ ժ.21:55-ին, մեկնել է 

այլ կանչի Գտաշեն գյուղի մոտ): 

Ժ.21:45-ին հրշեջ-փրկարարներն 

արգելափակումից դուրս են բերել 

«KIA Sorento» մակնիշի 36MA228 

պ/հ ավտոմեքենան (վարորդ 

Արսեն Յայլոյան):  

քաղաքացի 

Յայլոյանից 
0 0 

Շիրակ 

Գտաշեն 

գյուղի 

մոտակայքու

մ  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

08.02.2020 

ժ.21:40 

08.02.2020 

ժ.22:25 

քաղաքացի Զաքարյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Գտաշեն 

գյուղի մոտակայքում ավտոմեքենան 

արգելափակվել է ձյան շերտում. 

դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.21:55-ին նախորդ կանչից 

(Ամասիա գյուղ) դեպքի վայր է 

մեկնել թիվ 50 ՀՓՋ-ի մարտական 

հաշվարկը («ZIL 131» 511vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.22:06-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.22:25-ին): 

Պարզվել է, որ «Toyota» մակնիշի 

98ZS777 պ/հ ավտոմեքենան 

խափանվել է: 

Ժ.22:10-ին հրշեջ-փրկարարները 

«Toyota» մակնիշի 98ZS777 պ/հ 

ավտոմեքենայի վարորդին և 3 

ուղևորի տեղափոխել են Ամասիա 

գյուղ:  

քաղաքացի 

Զաքարյանի

ց 

0 0 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Խրիմյան 

Հայրիկ 

փողոցի 

վերջնամասո

ւմ՝ 

«Կիլիկիա» 

ռեստորանի 

մոտակայքու

մ 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

08.02.2020 

ժ.21:58 

08.02.2020 

ժ.23:27 

քաղաքացի Գալստյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Խրիմյան 

Հայրիկ փողոցի վերջնամասում՝ 

«Կիլիկիա» ռեստորանի 

մոտակայքում, ավտոմեքենան 

արգելափակվել է ձյան շերտում. 

դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.22:03-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Nissan Patrol» 

288vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.22:10-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.23:27-ին): Պարզվել է, որ Մ-7 

ավտոճանապարհի Գյումրի-Շիրակ 

հատվածում արգելափակվել է 5 

ավտոմեքենա: 

Ժ.23:15-ին հրշեջ-փրկարարներն 

արգելափակումից դուրս են բերել 5 

ավտոմեքենա (մոտ 20 ուղևոր):  

քաղաքացի 

Գալստյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

գ,Շիրակ-

Ջաջուռ 

ավտոճանա

պարհին  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

08.02.2020 

ժ.22:56 

09.02.2020 

ժ.00:13 

անձը չպարզված քաղաքացուց 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 

Շիրակ-Ջաջուռ ավտոճանապարհին 

ավտոմեքենաներն արգելափակվել 

են ձյան շերտում. դուրս բերելու 

համար անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.23:00-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 53 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («ZIL 131» 419vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.23:24-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.00:13-ին): 

Ժ.23:44-ին հրշեջ-փրկարարներն 

արգելափակումից դուրս են բերել 5 

ավտոմեքենա (17 ուղևոր):  

անձը 

չպարզված 

քաղաքացու

ց 

0 0 

Շիրակ 
գ,Փանիկ 

գյուղում  

կանչ 

առանց 

հրդեհի 

08.02.2020 

ժ.23:21 

08.02.2020 

ժ.23:58 

քաղաքացի Կարապետյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 

Փանիկ գյուղում այրվում է տան 

տանիք: 

Ժ.23:22-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Isuzu» 727vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.23:33-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.23:58-ին): 

Պարզվել է, որ Փանիկ գյուղի 2-րդ 

փողոցի 1-ին փակուղու Ֆեդոսիա 

Կարապետյանին պատկանող թիվ 

18 տան տանիքի ծխնելույզից 

դուրս եկող ծուխը թողել է հրդեհի 

տպավորություն: 

Ժ.23:22-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի 

ՕՀ ոստ. լեյտենանտ 

Հարությունյանին և Հ և ՏԱՀՎ 

հետաքննիչ Մուրադյանին:  

քաղաքացի 

Կարապետյ

անից  

0 0 



Շիրակ 

Աշոցք-

Գյումրի 

ավտոճանա

պարհին 

«Ղոչի 

աղբյուր» 

կողվող 

հատված 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

09.02.2020 

ժ.00:34 

09.02.2020 

ժ.01:12 

քաղաքացի Պողոսյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Աշոցք-

Գյումրի ավտոճանապարհին «Ղոչի 

աղբյուր» կողվող հատվածում, 

ավտոմեքենա է արգելափակվել ձյան 

շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.00:36-ին Վարդաղբյուրի 

հենակետից դեպքի վայր է մեկնել 

մեկ մարտական հաշվարկ («Ural» 

442vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.00:46-ին (վերադարձ հենակետ՝ 

ժ.01:12-ին): 

Մինչ հրշեջ-փրկարարների կանչի 

վայր հասնելն՝ ավտոմեքենան 

արգելափակումից դուրս է բերվել 

տեղի ուժերով:  

քաղաքացի 

Պողոսյանից 
0 0 

Շիրակ 
Գտաշեն 

համայնք 

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

09.02.2020 

ժ.00:46 
- 

Գտաշեն համայնքի բուժքույր 

Սարգսյանից տեղեկատվություն է 

ստացվել, որ Գտաշեն համայնքի 6 

օրական բնակիչը ունի բարձր 

ջերմություն, համայնքի 

ճանապարհները փակ են, պետք է 

երեխային հոսպիտալացնել. 

անհրաժեշտ է օգնություն: 

Դեպքի վայր է մեկնել Ամասիայի 

ՃՇՇ-ի ռոտորը և 1-03 ծառայության 

բրիգադը: 

Ժ02:05-ին հաջողվել է բացել 

համայնքի ավտոճանապարհը ր 

ՇԲՕ աշխատակիցները երեխային 

հոսպիտալացրել են Գյումրու մոր և 

մանկան Ավստրական 

հիվանդանոց: 

Բժիշկները երեխայի առողջական 

վիճակը գնահատել են բավարար: 

Գտաշեն 

համայնքի 

բուժքույր 

Սարգսյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

Նոր 

Ախուրյան 

գյուղից դեպի 

ռուսական 

ուղեկալ 

տանող 

ավտոճանա

պարհ 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

09.02.2020 

ժ.00:57 

09.02.2020 

ժ.01:30 

քաղաքացի Հակոբյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Նոր 

Ախուրյան գյուղից դեպի ռուսական 

ուղեկալ տանող ավտոճանապարհին 

ավտոմեքենան արգելափակվել է 

ձյան շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.01:01-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 53 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («ZIL 131» 419vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.01:14-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.01:30-ին): 

Ժ.01:16-ին հրշեջ-փրկարարներն 

արգելափակումից դուրս են բերել 

«Opel Combo» մակնիշի 36OV171 

պ/հ ավտոմեքենան (վարորդ 

Աբգար Հակոբյան):  

քաղաքացի 

Հակոբյանից 
0 0 

Շիրակ 

Թորոսգյուղ 

գյուղի 

մոտակայքու

մ  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

09.02.2020 

ժ.02:52 

09.02.2020 

ժ.03:43 

քաղաքացի Սարոյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Թորոսգյուղ 

գյուղի մոտակայքում ավտոմեքենա է 

արգելափակվել ձյան մեջ. դուրս 

բերելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.02:56-ին Վարդաղբյուրի 

հենակետից դեպքի վայր է մեկնել 

մեկ մարտական հաշվարկ («Ural» 

442vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.03:12-ին (վերադարձ հենակետ՝ 

ժ.03:43-ին): 

Հրշեջ-փրկարարները «Mercedes 

Viano» մակնիշի 86GZ086 պ/հ 

ավտոմեքենայի վարորդին և 9 

ուղևորի տեղափոխել են հենակետ՝ 

գիշերակացի:  

քաղաքացի 

Սարոյանից 
0 0 



Շիրակ 

Ղազանչի-

Աշոցք 

ավտոճանա

պարհին 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

09.02.2020 

ժ.05:50 

09.02.2020 

ժ.07:15 

քաղաքացի Բդոյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Ղազանչի-

Աշոցք ավտոճանապարհին երկու 

ավտոմեքենա արգելափակվել են 

ձյան շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.05:52-ին Վարդաղբյուրի 

հենակետից դեպքի վայր է մեկնել 

մեկ մարտական հաշվարկ («Ural» 

442vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.06:16-ին (վերադարձ հենակետ՝ 

ժ.07:15-ին): 

Ժ.07:04-ին հրշեջ-փրկարարները 

«Opel Astra G» մակնիշի 35SN145 

պ/հ ավտոմեքենայի վարորդ Հրաչ 

Բդոյանին տեղափոխել են Աշոցք 

գյուղ, իսկ «Nissan Armada» 

մակնիշի 72SN777 պ/հ 

ավտոմեքենայի վարորդ Վաղինակ 

Մնացյանին` թիվ 52 ՀՓՋ. 

ավտոմեքենաները դուրս բերելու 

համար անհրաժեշտ է հատուկ 

տեխիկա:  

քաղաքացի 

Բդոյանից 
0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Տրդատ 

Ճարտարապ

ետ փողոցի 

թիվ 7/1 

շենքի 14-րդ 

բնակարան 

օգնություն 

քաղաքացո

ւն 

09.02.2020 

ժ.11:05 

09.02.2020 

ժ.12:20 

քաղաքացի Հակոբյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Տրդատ 

Ճարտարապետ փողոցի թիվ 7/1 

շենքի 14-րդ բնակարանի ծանրաքաշ 

և վատառողջ բնակչին իր 

բնակարանից իջեցնելու և շտապօգ-

նության ավտոմեքենային 

մոտեցնելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.11:07-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01) 

որը կանչի վայր է հասել ժ.11:16-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.12:20-ին): 

Ժ.11:53-ին հրշեջ-փրկարարները 

Անահիտ Հակոբյանին (ծնվ. 

1961թ.) ցուցաբերել են 

համապատաս-խան օգնություն:  

քաղաքացի 

Հակոբյանից 
0 0 

Շիրակ 

Եղնաջուր 

բնակավայրի 

ճանապարհ 

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

09.02.2020 

ժ.11:05 
- 

քաղաքացի Սիմոնյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Եղնաջուր 

բնակավայրի ճանապարհը փակ է: 

Ժ.17:18-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Աչթի համայքի աշխ. Քարտուղար 

Ա.Հազրյանին 

քաղաքացի 

Սիմոնյանից 
0 0 

Շիրակ 

ք,Արթիկ 

Բաղրամյան 

փողոցի թիվ 

14/10 

հասցեում 

գտնվող 

«Հայբիզնեսբ

անկ» 

փակ դուռ 
10.02.2020 

ժ.09:06 

10.02.2020 

ժ.09:40 

քաղաքացի Կարապետյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 

Բաղրամյան փողոցի թիվ 14/10 

հասցեում գտնվող «Հայբիզնեսբանկ»-

ի դռան փականը խափանվել է, 

քաղաքացիները մնացել են դրսում. 

դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.09:06-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («GAZel» 265vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.09:09-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.09:40-ին): 

Պարզվել է, որ փակվել է 

Բաղրամյան փողոցի 14/10 

հասցեում գտնվող 

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի դուռը: 

Ժ.09:08-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի 

քաղաքացի 

Կարապետյ

անից  

0 0 



ՕՀ օգնական ոստ. ենթասպա 

Բաղդասարյանին: 

Ժ.09:32-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են դուռը:  

Շիրակ 

գ,Ազատան 

35-րդ 

փողոցի թիվ 

14 հասցեում 

գտնվող 

տնակում 

հրդեհ 
10.02.2020 

ժ.12:01 

10.02.2020 

ժ.13:17 

քաղաքացի Մնացականյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ Ազատան 

գյուղում այրվում է բնակելի տնակ: 

Ժ.12:02-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

թիվ 53 ՀՓՋ-ի ընդհանուր-պրոֆիլի 

հրշեջ-փրկարար փ/ծ ավագ 

սերժանտ Գասպարյանին, ժ.12:03-

ին՝ ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ 

ենթասպա Մելքոնյանին, ժ.12:07-

ին՝ ոստիկանության Ախուրյանի 

բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Չոմարյանին, ժ.12:08-ին՝ «ՀԷՑ» 

ՓԲԸ-ի կարգավար Բարսեղյանին, 

ժ.12:09-ին՝ ՄՀ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ 

Մուրադյանին, իսկ ժ.12:11-ին՝ 

Ազատանի գյուղապետի տեղակալ 

Պողոսյանին: 

Ժ.12:06-ին դեպքի վայր են մեկնել 

թիվ 53 ՀՓՋ-ից երկու մարտական 

հաշվարկ («Isuzu» 728vv01 և 

«STAYER» 519vv01), որոնք կանչի 

վայր են հասել ժ.12:22-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.13:17-ին): 

Պարզվել, որ հրդեհը բռնկվել է 35-

րդ փողոցի թիվ 14 հասցեում 

գտնվող տնակում: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.12:30-ին, 

մարվել՝ ժ.12:48-ին: Այրվել է 

տնակի (սեփականատեր Կարինե 

Մնացականյան, 27 ք.մ) 

հյուրասենյակի առաստաղի 

փայտյա կառուցատարրերը (մոտ 2 

ք.մ):  

քաղաքացի 

Մնացականյ

անից  

0 0 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Տեր 

Գաբրիելյան 

փողոցի թիվ 

64 հասցեում 

գտնվող 

գազալցակայ

անից 

կանչ 

առանց 

հրդեհի 

10.02.2020 

ժ.13:42 

10.02.2020 

ժ.14:39 

«ՍՕՍ ՍԻՍԹԵՄՍ» հակահրդեհային 

ազդարարման համակարգով 

ազդանշան է ստացվել Մհեր 

Գաբրիելյան փողոցի թիվ 64 

հասցեում գտնվող 

գազալցակայանից: 

Ժ.13:44-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոծանցվել է 

թիվ 48 ՀՓՋ-ի ընդհանուր պրոֆիլի 

փրկարար փ/ծ ավագ սերժանտ 

Գևորգյանին, ժ.13:46-ին՝ ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ենթասպա 

Մելքոնյանին, ժ.13:48-ին՝ 

ոստիկանության Կումայրի բաժնի 

ՕՀ ոստ. կապիտան Սարգսյանին, 

իսկ ժ.13:50-ին՝ ԱԻՆ ՄՀ և ՏԱՀՎ 

հետաքննիչ Մուրադյանին: 

Ժ.13:45-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ  250vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.14:05-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.14:39-ին): 

Տեղազննման արդյունքում հրդեհի 

նշաններ չեն հայտնաբերվել:  

«ՍՕՍ 

ՍԻՍԹԵՄՍ
» 

հակահրդեհ

ային 

ազդարարմ

ան 

համակարգ

ով 

0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 58 

թաղամասի 

Պ.Սևակ 

փողոցում 

գտնվող 

«Ույուտ» 

սրճարանում 

հրդեհ 
11.02.2020 

ժ.01:48 

11.02.2020 

ժ.03:21 

անձը չպարզված քաղաքացուց 

ահազանգ է ստացվել, որ 58 

թաղամասի Պ.Սևակ փողոցում 

գտնվող «Ույուտ» սրճարանում հրդեհ 

է բռնկվել: 

Ժ.01:49-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

թիվ 48 ՀՓՋ-ի ընդհանուր պրոֆիլի 

փրկարար փ/ծ ավագ սերժանտ 

Գևորգյանին, ժ.01:51-ին՝ ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ենթասպա 

Մելքոնյանին, ժ.01:52-ին՝ 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Երանոսյանին, 

ժ.01:23-ին՝ էլ.ցանցի Ղարզի 

մասնաճյուղի կարգավար 

Ասատրյանին, իսկ ժ.01:55-ին՝ ՄՀ 

և ՏԱՀՎ հետաքննիչ Թորոյանին: 

Ժ.01:50-ին դեպքի վայր են մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից երկու մարտական 

հաշվարկ և 

որոնք կանչի 

վայր են հասել ժ.01:59-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.03:11-ին և 

ժ.03:21-ին): Պարզվել է, որ հրդեհը 

բռնկվել է Պ.Սևակի փողոցի թիվ 

9/2 հասցեում գտնվող «Ույուտ» 

սրճարանի (սեփականատեր 

Սամվել Մկրտչյան) 3-րդ հարկի 

խոհանոցում (12 ք.մ): 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.02:32-ին, 

մարվել՝ ժ.02:52-ին: Խոհանոցում 

այրվել է կահույքը (մոտ 2 ք.մ) և էլ. 

մսաղացը:  

անձը 

չպարզված 

քաղաքացու

ց 

0 0 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Տիգրան Մեծ 

փողոցի թիվ 

40 շենքի 

մոտակայքու

մ  

հրդեհ 
11.02.2020 

ժ.06:21 

11.02.2020 

ժ.06:56 

քաղաքացի Դավթյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Տիգրան Մեծ 

փողոցի թիվ 40 շենքի մոտակայքում 

այրվում է ավտոմեքենա: 

Ժ.06:23-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ 

որը կանչի վայր է հասել ժ.06:31-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.06:56-ին): 

Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է 

«Opel Zafira» մակնիշի 35UN959 

պ/հ (վարորդ Համլետ Մուրադյան) 

ավտոմեքենայի շարժիչի 

հատվածում: 

Հրդեհը մարվել է տեղի ուժերով: 

Շարժիչի հատվածում մասամբ 

այրվել է պլաստմասսե դետալներ: 

Ժ.06:23-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ՄՀ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ 

Թորոյանին, իսկ ժ.06:25-ին՝ 

ոստիկանության Կումայրու բաժնի 

ՕՀ-ի օգնական ոստ. ավագ 

ենթասպա Բոխոլյանին:  

քաղաքացի 

Դավթյանից 
0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Շիրակացու 

փողոցի 7Բ 

շենքի 43-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
11.02.2020 

ժ.10:32 

11.02.2020 

ժ.11:36 

քաղաքացի Մինասյանից ահազանգ է 

ստացվելայն մասին, որ Շիրակացու 

փողոցի 7Բ շենքի 43-րդ բնակարանի 

դռան փականը խափանվել է, 

բնակիչները մնացել են ներսում. 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.10:34-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Nissan Patrol» 

288vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.10:41-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.11:36-ին): 

Ժ.10:42-ին ահազանգի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

օգնական ոստ. ավագ ենթասպա 

Ավագյանին: 

Ժ.11:20-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Նաիրա Մինասյանի 

վարձակալած բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Մինասյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Անի 

թաղամասի 

7-րդ փողոցի 

թիվ 8 շենքի 

20-րդ 

բնակարան 

ջրաgծի 

վթար 

11.02.2020 

ժ.17:15 

11.02.2020 

ժ.18:23 

քաղաքացի Շուխյանից ահազանգ է 

ստացվել, որ Անի թաղամասի 7-րդ 

փողոցի թիվ 8 շենքի 20-րդ 

բնակարանից (բնակիչը բացակայում 

է) ջրալցվում է ներքևի հարկերի 

բնակարանները. անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.17:18-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ 

ենթասպա Հովհաննիսյանին, իսկ 

ժ.17:22-ին՝ ոստիկանության Մուշի 

բաժնի ՕՀ օգնական ոստ. ավագ 

ենթասպա Ավագյանին: 

Ժ.17:21-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.17:42-

ին, (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.18:23-ին): 

Մինչ հրշեջ-փրկարարների կանչի 

վայր հասնելը՝ ջրի փականը 

փակվել է տեղի ուժերով: 

քաղաքացի 

Շուխյանից 
0 0 



Շիրակ 

Գետափ 

գյուղի 1-ին 

փո-ղոցի թիվ 

35 տուն  

հրդեհ 
11.02.2020 

ժ.20:08 

11.02.2020 

ժ.21:53 

քաղաքացի Գալստյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ հրդեհ է 

բռնկվել Գետափ գյուղի 1-ին փո-ղոցի 

թիվ 35 տան հարակից տնակում: 

Ժ.20:10-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Isuzu» 727vv01), որը 

կանչի վայի է հասել ժ.20:22-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.21:53-ին): 

Ժ.20:14-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի 

ՕՀ ոստ. ավագ լեյտենանտ 

Հարությունյանին, իսկ ժ.03:10-ին՝ 

Հ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ Թորոյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.20:38-ին, 

մարվել՝ ժ.21:01-ին: Այրվել է 

Վելիխան Մխիթարյան պատկանող 

ավտոտնակի (36 ք.մ) ներսի 

փայտյա երեսպատումը (մոտ 28 

ք.մ) և կենցաղային իրեր: 

քաղաքացի 

Գալստյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

գ,Ախուրյան  

«Մոր և 

Մանկան 

Առողջապահ

ության 

Կենտրոն»-ի 

դիմաց  

ՃՏՊ( կեղծ 

կանչ) 

11.02.2020 

ժ.23:19 

11.02.2020 

ժ.23:41 

քաղաքացի Վարդանյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ «Մոր և 

Մանկան Առողջապահության 

Կենտրոն»-ի դիմաց տեղի է ունեցել 

ՃՏՊ. անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.23:21-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 53 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Stayer» 519vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.23:24-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.23:41-ին): 

Ժ.23:17-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

«1-03» ծառայության կարգավար 

Նահապետյանին, ժ.23:18-ին՝ 

ոստիկանության Ախուրյանի 

բաժնի ՕՀ ոստ. կապիտան 

Գևորգյանին, իսկ ժ.23:19-ին ՃՈ ՕՀ 

ոստ. կապիտանԳևորգյանին: 

Տեղազննման արդյունքում ՃՏՊ-ի 

նշաններ չեն հայտնաբերվել: 

քաղաքացի 

Վարդանյան

ից  

0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի Պ. 

Սևակի 

փողոցի 

սկզբնամասո

ւմ 

հրդեհ 
11.02.2020 

ժ.23:47 

12.02.2020 

ժ.00:31 

քաղաքացի Գալստյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Պ. Սևակի 

փողոցի սկզբնամասում գտնվող 

աղբամանի մոտ այրվում է աղբ: 

Ժ.23:49-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («KamAZ»250vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.23:56-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.00:31-ին): 

Ժ.23:48-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ-

ի oգնական ոստ. ավագ ենթասպա 

Ավագյանին, իսկ ժ.23:50-ին՝ Հ և 

ՏԱՀՎ հետաքննիչ Թորոյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.23:58-ին, 

մարվել՝ ժ.00:04-ին: Այրվել է 

ստվարաթուղթ (մոտ 5 ք.մ): 

քաղաքացի 

Գալստյանի

ց 

0 0 



Շիրակ 

Արթիկ  

քաղաքի 

Շինարարներ  

փողոցում  

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

12.02.2020 

ժ.13:02 
- 

քաղաքացի  Պետոյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Արթիկ  

քաղաքի Շինարարներ  փողոցում 

թափառող շները առավոտյան  և 

երեկոյան հարձակվում են 

քաղաքացիների վրա և խանգարում:  

Ժ.13:06-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Արթիկ քաղաքի քաղաքապետի 

տեղակալ  Հարությունյանին,և 

ժ.13:09-ին Աշոցքի   ՈԲ ՕՀ ոստ.  

ավագ լեյտենանտ  Ալեքսանյանին: 

քաղաքացի  

Պետոյանից 
0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Կոմիսարներ 

փողոցի  թիվ  

26 տուն   

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

12.02.2020 

ժ.16:22 
- 

անձը չպարզված քաղաքացուց  

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 

Գյումրի քաղաքի  Կոմիսարներ 

փողոցի  թիվ  26 տան  բնակիչը 

երեխան   ունի բարձր  

ջերմություն. անհրաժեշտ է ՇԲՕ: 

Ժ.16:23-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

- ծառայության հերթապահ 

Վարոսյանին: 

անձը 

չպարզված 

քաղաքացու

ց  

0 0 

Շիրակ 

Սիզավետ 

գյուղի 

ավտոճանա

պարհ 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

12.02.2020 

ժ.20:30 

12.02.2020 

ժ.21:52 

քաղաքացի Միրզոյանից ահազանգ է 

ստացվել, որ Սիզավետ գյուղի 

ավտոճանապարհին ավտոմեքենան 

արգելափակվել է ձյան շերտում. 

դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.20:28-ին Վարդաղբյուրի 

հենակետից դեպքի վայր է մեկնել 

մեկ մարտական հաշվարկ («Ural» 

442vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.20:54-ին (վերադարձ՝ հենակետ 

ժ.21:52-ին): 

Ժ.20:27-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Աշոցքի գյուղապետ Մանուկյանին, 

ժ.20:29-ին Սիզավետի գյուղապետ 

Պողոսյանին, ժ.20:30-ին՝ ՃՈ ՕՀ 

ոստ. մայոր Հայրապետյանին, իսկ 

ժ.20:32-ին՝ ոստիկանության 

Աշոցքի բաժնի ՕՀ-ի օգնական ոստ. 

ավագ Կիրակոսյանին: 

Ժ.21:30-ին հրշեջ-փրկարարներն 

արգելափակումից դուրս են բերել 

«ZIL» մակնիշի 36LV764 պ/հ 

ավտոմեքենան (վարորդ Արմեն 

Խուրշուդյան, 1 ուղևոր):  

քաղաքացի 

Միրզոյանից 
0 0 



Շիրակ 
Արեգնադեմ 

գյուղում  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

13.02.2020 

ժ.00:53 

13.02.2020 

ժ.02:01 

քաղաքացի Հովհաննիսյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 

Արեգնադեմ գյուղում ավտոմեքենան 

արգելափակվել է ձյան շերտում, 

վարորդն ունի վատ 

ինքնազգացողություն. դուրս բերելու 

համար անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.00:54-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Ամասիայի «1-03» ծառայության 

կարգավար Մանուկյանին, ժ.00:56-

ին՝ Արեգնադեմի գյուղապետ 

Պողոսյանին, ժ.00:58-ին՝ 

ոստիկանության Ամա-սիայի 

բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Ալեքսանյանին, իսկ ժ.01:02-ին՝ 

«Աշոցքի ԱՏՃ» ՓԲԸ-ի գլխավոր 

ինժեներ Քոչարյանին: 

Ժ.00:55-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 50 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկը («ZIL 131» 511vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.01:20-ին 

(վերադարձ՝ ՀՓՋ ժ.02:01-ին): 

Տեղազննման արդյունքում 

արգելափակված ավտոմեքենա չի 

հայտնաբերվել. ահազանգողը 

գտնվել է ոչ սթափ վիճակում:  

քաղաքացի 

Հովհաննիսյ

անից  

0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Աճեմյան 

փողոցի թիվ 

25 շենքում 

ինքնափլու

զում 

13.02.2020 

ժ.11:20 

13.02.2020 

ժ.12:11 

քաղաքացի Հովհաննիսյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 

Աճեմյան փողոցի թիվ 25 շենքում 

տեղի է ունեցել փլուզում. 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.11:20-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Կումայրու բաժնի 

ՕՀ ոստ. կապիտան Սարգսյանին, 

ժ.11:22-ին՝ ՀՀ մշակույթի 

նախարարության պատմության և 

մշակույթի պահպանության 

Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի 

հուշարձանների պահպանության 

տարածքային բաժնի երկրորդ 

կարգի մասնագետ Ղազարյանին, 

ժ.11:23-ին՝ մարզպետարանի 

ճարտարապետաշինարարության 

բաժնի գլխավոր մասնագետ 

Ասատրյանին, իսկ ժ.11:30-ին՝ 

քաղաքապետարանի բնակոմունալ 

և շրջակա միջավայրի 

պահպանության բաժնի պետ 

Մանասյանին: 

  Ժ.11:20-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Nissan Patrol» 

288vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.11:28-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.12:11-ին): Պարզվել է, որ շենքի 

դիմային հատվածից ընկել է 2 քար 

(մոտ 0.5 ք.մ), առկա է հետագա 

փլուզման վտանգ: 

 Ժ.11:31-ին հրշեջ-փրկարարներն 

քաղաքացի 

Հովհաննիսյ

անից  

0 0 



սահմանազատել են տարածքը:  

Շիրակ 

գ,Ախուրյան 

1-ին փողոցի 

թիվ 35 տուն 

հրդեհ 
13.02.2020 

ժ.12:31 

13.02.2020 

ժ.14:48 

Ախուրիկի համայնքապետ 

Պողոսյանից տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ 1-ին փողոցի 

թիվ 35 տանը հարակից այրվում է 

անասնագոմ: 

Ժ.12:33-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 53 ՀՓՋ-ից երկու մարտական 

հաշվարկ («Isuzu» 728vv01 և 

«Isuzu» 866vv01), որոնք կանչի 

վայր են հասել ժ.12:54-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.15:51-ին): 

Ժ.13:18-ին դեպքի վայր է մեկնել 

ՄՓՎ ՕԽ-ն («UAZ» 363vv01)՝ փ/ծ 

փոխգնդապետ Գյոզալյանի 

գլխավորությամբ (կանչի վայր՝ 

ժ.13:33-ին, վերադարձ՝ ժ.14:48-ին): 

  Ժ.12:34-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Ախուրյանի 

բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Սարգսյանին, իսկ ժ.16:24-ին՝ Հ և 

ՏԱՀՎ հետաքննիչ Թորոյանին։ 

 Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.13:50-ին, 

մարվել՝ ժ.15:25-ին:  

Այրվել է Էմմա Հովհաննիսյանին 

պատկանող հացատան ծածկը և 

տանիքը՝ մոտ 35 ք.մ, կուտակված 

մոտ 2 խ.մ աթար, անասնագոմի 

դուռը, իսկ անասնագոմում 

ծխախեղդ են եղել 6 կով և 3 հորթ: 

 Հրշեջ-փրկարարներն 

Ախուրիկի 

համայնքապ

ետ 

Պողոսյանից 

0 0 



անասնաագոմից դուրս են բերել 

սատկած կենդանիներին:   

Շիրակ 

ք,Արթիկ 

Գ.Նժդեհ 

փողոցի 

խաչմերուկու

մ  

կանչ 

առանց 

հրդեհի 

13.02.2020 

ժ.13:39 

13.02.2020 

ժ.14:15 

քաղաքացի Փոթոյանից ահազանգ է 

ստացվել, որ Գ.Նժդեհ փողոցի 

խաչմերուկում երկհարկանի տուն է 

այրվում: 

Ժ.13:40-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

թիվ 49 ՀՓՋ հրշեջ փ/ծ սերժանտ 

Զոհրաբյանին, ժ.13:42-ին՝ ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 

ենթասպա Մարգարյանին, ժ.13:44-

ին՝ ոստիկանության Արթիկի 

բաժնի ՕՀ ոստ. ավագ լեյտենանտ 

Հարությունյանին, իսկ ժ.13:45-ին՝ 

Հ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ Թորոյանին։ 

 Ժ.13:41-ին դեպքի վայր են մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից երկու մարտական 

հաշվարկ («Isuzu» 727vv01 և 

«Isuzu» 864vv01), որոնք կանչի 

վայր են հասել ժ.13:50-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.14:08-ին և 

ժ.14:15-ին): 

Պարզվել է, որ հացատան 

ծխնելույզից դուրս եկած ծուխը 

թողել է հրդեհի տպավորություն:  

քաղաքացի 

Փոթոյանից 
0 0 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Ծննդատան 

փողոցի թիվ 

3 տան բակ 

օգնություն 

կենդանուն 

14.02.2020 

ժ.12:05 

14.02.2020 

ժ.12:22 

քաղաքացի Բաղդասարյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 

շունն արգելափակվել է Ծննդատան 

փողոցի թիվ 3 տան բակի 

ճաղավանդակի արանքում. դուրս 

բերելու համար հրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.12:08-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Nissan Patrol» 

288VV01), որը ժ.12:13-ին, 

անհրաժեշտությունը վերանալու 

պատճառով, վերադարձել է 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.12:22-ին): 

Շունն արգելափակումից դուրս է 

բերվել տեղի ուժերով:  

քաղաքացի 

Բաղդասարյ

անից  

0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Կոշտոյան 

փողոցի թիվ 

5/1 շենքի 25-

րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
15.02.2020 

ժ.00:11 

15.02.2020 

ժ.01:14 

քաղաքացի Քալասյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Կոշտոյան 

փողոցի թիվ 5/1 շենքի 25-րդ 

բնակարանի դռան փականը 

խափանվել է, ինչից բնակարան 

մուտք գործելը դարձել է անհնարին. 

դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.00:12-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Nissan Patrol» 

288VV01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.00:20-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.01:14-ին): 

Ժ.00:15-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի 

ավագ տեսուչ ոստ. կապիտան 

Երանոսյանին: 

Ժ.01:04-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Ֆատիմա Վարդանյանի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Քալասյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Շիրակացի 

փողոցի թիվ 

167/8 

հասցեի 

մոտակայքու

մ  

հրդեհ 
15.02.2020 

ժ.14:23 

15.02.2020 

ժ.15:43 

քաղաքացի Մարգարյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ Շիրակացի 

փողոցի թիվ 167/8 հասցեի 

մոտակայքում այրվում է 

ավտոմեքենա: 

Ժ.14:25-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («KamAZ»250vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.14:31-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.15:43-ին): 

Ժ.14:27-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Կումայրի բաժնի 

ՕՀ ոստ. կապիտան Թադևոսյանին, 

իսկ ժ.14:29-ին Հ և ՏԱՀՎ 

հետաքննիչ Թորոյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.14:39-ին, 

մարվել՝ ժ.14:53-ին: Այրվել է 

Գրիգոր Գրիգորյանին պատկանող 

«Mercedes» մակնիշի 35GO345 պ/հ 

ավտոմեքենայի շարժիչի 

հատվածն՝ ամբողջությամբ, իսկ 

սրահը՝ մասամբ։  

քաղաքացի 

Մարգարյան

ից 

0 0 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Դերենիկ 

Դեմիրճյան 

փողոցի թիվ 

6 տան  

ջրաgծի 

վթար 

15.02.2020 

ժ.16:14 

15.02.2020 

ժ.16:54 

քաղաքացի Պետրոսյանից ահազանգ 

է ստացվել, որ Դերենիկ Դեմիրճյան 

փողոցի թիվ 6 տան ջրի խողովակը 

վնասվել է, ջուրը լցվում է նկուղ. 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.16:16-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Nissan Patrol» 

288vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.16:26-ին, (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.16:54-ին): 

Ժ.16:16-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

«Վիոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի Շիրակ 

տեղամասի ջրամատակարարման 

բաժնի պետ Պեպանյանին, իսկ 

ժ.16:29-ին՝ «Վիոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի 

Շիրակ տեղա-մասի տնօրեն 

Վարոսյանին: 

Ժ.16:26-ից մինչև ժ.16:44-ը հրշեջ-

փրկարարները իրականացրել են 

հերթապահություն՝ մինչև «Վիո-լիա 

Ջուր» ՓԲԸ-ի Շիրակ տեղամասի 

աշխատակիցների ժամանումը: 

քաղաքացի 

Պետրոսյան

ից 

0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Մուշ 2 

թաղամասի 

16-րդ շենքի 

34-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
15.02.2020 

ժ.17:34 

15.02.2020 

ժ.18:44 

քաղաքացի Անտոնյանից ահազանգ է 

ստացվել, որ Մուշ 2 թաղամասի 16-

րդ շենքի 34-րդ բնակարանի 

պատշգամբի դռան փականը 

խափանվել է, բնակիչները մնացել են 

պատշգամբում. անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.17:36-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.17:52-

ին, (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.18:44-ին): 

Ժ.10:42-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Մուրադյանին: 

Ժ.17:55-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Հայկուշ Գասպարյանին 

բնակարանի մուտքի և պատշգամ-

բի դռները: 

քաղաքացի 

Անտոնյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Խորենացի 

փողոցի 30-

րդ շենքի թիվ 

17 

բնակարան 

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

15.02.2020 

ժ.17:42 
- 

քաղաքացի Պետրոսյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ Մ. 

Խորենացի փողոցի 30-րդ շենքի թիվ 

17 բնակարանի մոտ 40 տարեկան 

բնակիչը անգիտակից է և 

անհրաժեշտ է ՇԲՕ: 

Ժ.17:44-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Գյումրու «1-03» ծառայության 

կարգավար Գալստյանին: 

քաղաքացի 

Պետրոսյան

ից 

0 0 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Բուլվարային 

փողոցի 10-

րդ շենքի 13-

րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
15.02.2020 

ժ.19:29 

15.02.2020 

ժ.20:16 

քաղաքացի Մարտիրոսյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Բուլվարային փողոցի 10-րդ շենքի 

13-րդ բնակարանի դռան փականը 

խափանվել է, բնակիչը մնացել են 

ներսում. անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.19:31-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Nissan Patrol»288vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.19:43-

ին, (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.20:16-ին): 

Ժ.19:31-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Մուրադյանին: 

Ժ.19:51-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Կիմա Մարտիրոսյանի 

բնակարանի դուռը:  

քաղաքացի 

Մարտիրոսյ

անից  

0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Ղանդիլյան 

փողոցի թիվ 

21Ա շենք 

փլուզման 

վտանգ 

15.02.2020 

ժ.22:05 

15.02.2020 

ժ.22:54 

քաղաքացի Նալբանդյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ Ղանդիլյան 

փողոցի թիվ 21Ա շենքի չբնակեցված 

հատվածում առկա է փլուզման 

վտանգ. անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնություն: 

Ժ.22:06-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ «Nissan Patrol» 288vv01, 

որը կանչի վայր է հասել ժ.22:14-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.22:54-ին): 

Ժ.22:10-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

«Երազանք» համատիրության 

նախագահ Մարգարյանին, իսկ 

ժ.22:22-ին ոստիկանության 

Կումայրի բաժնի ՕՀ ոստ. 

կապիտան Թադևոսյանին: 

Պարզվել է, որ 1930-ական 

թվականներին կառուցված 

երկհարկանի շենքի (ունի 4-րդ 

կարգի վթարայ-նության 

աստիճան) չբնակեցված, 

կիասափլուզված 6-րդ մուտքում 

կրկին առկա է փլուզման վտանգ: 

Ժ.22:18-ին հրշեջ-փրկարարները 

սահմանազատել են տարածքը: 

Դեպքի մասին տեղեկացվել է ՀՀ 

քաղաքաշինության պետական 

կոմիտեի ներկայացուցիչ 

Հարությունյանը։  

քաղաքացի 

Նալբանդյա

նից  

0 0 

Շիրակ 

ք,Արթիկ 

«Լագերներ» 

կոչվող 

տեղամաս  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

15.02.2020 

ժ.23:51 

16.02.2020 

ժ.00:50 

քաղաքացի Կարապետյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 

«Լագերներ» կոչվող տեղամասում 

ավտոմեքենան դուրս է եկել 

երթևեկելի գոտուց և արգելափակվել 

ձյան մեջ. անհրաժեշտ է փրկարար-

ների օգնությունը: 

Ժ.23:56-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ( «ISUZU» 727vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.00:25-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.00:50-ին): 

Ժ.00:30-ին հրշեջ-փրկարարները 

արգելափակումից դուրս են բերել 

«Mercedes» մակնիշի 36ST225 պ/հ 

ավտոմեքենան (վարորդ Վահե 

Բզնունի, 1 ուղևոր):  

քաղաքացի 

Կարապետյ

անից  

0 0 



Շիրակ 

Զույգաղբյուր 

գյուղի 

սկզբնամասո

ւմ  

ՃՏՊ 
16.02.2020 

ժ.01:36 

16.02.2020 

ժ.02:25 

քաղաքացի Ախլցխեցյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ 

Զույգաղբյուր գյուղի սկզբնամասում 

մեքենան կողաշրջվել է, տուժածներ 

չկան. անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.01:39-ին հենակետից (գ. 

Վարդաղբյուր) դեպքի վայր է 

մեկնել թիվ 52 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական հաշվարկ 

(«Ural»442vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.01:51-ին (վերադարձ 

հենակետ (գ.Վարդաղբյուր)՝ 

ժ.02:25-ին): 

Ժ.01:40-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Աշոցքի բաժնի ՕՀ 

օգնական ոստ. ավագ ենթասպա 

Բալոյանին, իսկ ժ.01:50-ին ԱԱԾ 

ՕՀ ավագ ենթասպա 

Հարությունյանին: 

Պարզվել է, որ Զույգաղբյուր գյուղի 

սկզբնամասում, դեռևս 

չբացահայտված 

հանգամանքներում, «Opel» 

մակնիշի 36AP406 պ/հ 

ավտոմեքենան (վարորդ՝ Աշոտ 

Չախոյան, ծնվ. 1984թ.) բախվել է 

ճամփեզրի արգելապատնեշին, 

դուրս եկել երթևեկելի գոտուց և 

հայտնվել ձորակում, տուժածներ 

չկան: 

Ժ.02:10-ին հրշեջ-փրկարարներն 

ավտոմեքենան դուրս են բերել 

ճանապարհի երթևեկելի հատված: 

Դեպքի վայրում են գտնվել 

ոստիկանության Աշոցքի բաժնի 

աշխատակիցները: 

քաղաքացի 

Ախլցխեցյա

նից 

0 0 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Աբովյան 

փողոցի թիվ 

27 հասցեում  

հրդեհ 
17.02.2020 

ժ.01:46 

17.02.2020 

ժ.03:16 

քաղաքացի Խաչատրյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ Աբովյան 

փողոցի թիվ 27 հասցեում այրվում է 

տան տանիք: 

Ժ.01:49-ին դեպքի վայր են մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից երկու մարտական 

հաշվարկ («KamAZ» 435vv01 և 

«KamAZ» 250vv01), որոնք կանչի 

վայր են հասել ժ.01:56-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.02:38-ին և 

ժ.03:16-ին): Պարզվել է, որ հրդեհը 

բռնկվել է Աբովյան փողոցի Արա 

Պեպանյանին պատկանող թիվ 79 

տան տա-նիքում: 

Ժ.01:48-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության ՄՎ ՕՀ-ի 

օգնական ոստ. ավագ ենթասպա 

Սարգսյանին, ժ.01:49-ին՝ էլ.ցանցի 

կարգավար Մուրադյանին, իսկ 

ժ.01:52-ին՝ Հ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ 

Թորոյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.02:19-ին, 

մարվել՝ ժ.02:40-ին: Այրվել են տան 

տանիքի փայտյա 

կառուցատարերը՝ մասամբ (մոտ 

20 ք.մ):  

քաղաքացի 

Խաչատրյան

ից 

0 0 

Շիրակ 

Սալուտ 

գյուղի 

ավտոճանա

պարհին 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

17.02.2020 

ժ.07:02 

17.02.2020 

ժ.07:59 

քաղաքացի Ղազարյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Սալուտ 

գյուղի ավտոճանապարհին 

ավտոմեքենա է արգելափակվել ձյան 

շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.07:05-ին Վարդաղբյուրի 

ժամանակավոր հենակետից դեպքի 

վայր է մեկնել թիվ 52 ՀՓՋ-ի 

մարտական հաշվարկը, որը կանչի 

վայր է հասել ժ.07:20-ին 

(վերադարձ հենակետ՝ ժ.07:59-ին): 

Ժ.07:27-ին հրշեջ-փրկարարները 

«Opel Vectra» մակնիշի 36GX162 

պ/հ ավտոմեքենայի վարորդ 

Գագիկ Ղազարյանին և ուղևոր 

Գուրգեն Ղազարյանին 

տեղափոխել են հենակետ: 

քաղաքացի 

Ղազարյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

Մուսաելյան 

գյուղի 

մոտակայքու

մ  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

17.02.2020 

ժ.16:52 

17.02.2020 

ժ.17:16 

քաղաքացի Մանուկյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ 

Մուսաելյան գյուղի մոտակայքում 

ավտոմեքենա է արգելափակվել ձյան 

շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.16:55-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ի հենակետից մեկ 

մարտական հաշվարկ («Ural» 

442vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.17:00-ին (վերադարձ հենակետ՝ 

ժ.17:16-ին): 

Ժ.17:15-ին հրշեջ-փրկարարներն 

արգելափակումից դուրս են բերել 

«VAZ 2107» մակնիշի 35CQ084 պ/հ 

(վարորդ Ալեք Մանուկյան) և 

«Mercedes Vito» մակնիշի 29oo800 

պ/հ (վարորդ Ժիրայր Ավագյան) 

ավտոմեքենաները: 

քաղաքացի 

Մանուկյան

ից 

0 0 



Շիրակ 

Վարդաղբյու

ր-Բավրա 

ավտոճանա

պարհի 15-րդ 

կմ-ի 

մոտակայք 

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

18.02.2020 

ժ.10:50 

18.02.2020 

ժ.11:38 

քաղաքացի Գալստյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Ղազանչի-

Թավշուտ ավտոճանապարհին 

ավտոմեքենան արգելափակվել է 

ձյան շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկա¬րարների 

օգնությունը: 

Ժ.10:52-ին Թորոսգյուղ-

Վարդաղբյուր ավտոճանապարհի 

հենակետից դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ի մարտական 

հաշվարկը («Ural» 442vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.11:11-ին 

(վերադարձ հենակետ՝ ժ.11:38-ին): 

Պարզվել է, որ «Range Rover» 

մակ¬նիշի 01XZ070 պ/հ 

ավտոմեքենան (վարորդ Էդգար 

Բաղդասարյան և 1 ուղևոր) 

արգելափակվել է Վարդաղբյուր-

Բավրա ավտոճանապարհի 15-րդ 

կմ-ի մոտակայքում՝ դաշտամիջյան 

տարածքում: 

Ժ.10:53-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ՃՈ ՕՀ ոստ. կապիտան 

Կարապետյանին, իսկ ժ.10:54-ին՝ 

ոստիկանության Աշոցքի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Կարապետյանին: 

Ժ.11:17-ին հրշեջ-

փրկարարներներն ավտոմեքենան 

դուրս են բերել արգելափակումից:  

քաղաքացի 

Գալստյանի

ց ահազանգ 

է ստացվել 

այն մասին, 

որ 

Ղազանչի-

Թավշուտ 

ավտոճանա

պարհին 

ավտոմեքեն

ան 

արգելափակ

վել է ձյան 

շերտում. 

դուրս 

բերելու 

համար 

անհրաժեշտ 

է 

փրկա¬րարն

երի 

օգնությունը: 

0 0 

Շիրակ 

Հանեսօղլյան  

փողոցի թիվ 

5 շենք 

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

18.02.2020 

ժ.18:12 
- 

քաղաքացի Աբրահամյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ  Գյումրի 

քաղաքի Հանեսօղլյան  փողոցի թիվ 5 

շենքի ջրի խողովակը և փականը 

վնասվել է, ջուրը լցվում է շենք: 

Ժ.18:14-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

«Վիոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի Շիրակ 

տեղամասի տնօրեն Վարոսյանին, 

իսկ ՝ժ.18:17-ին Գյումրու 

քաղաքապետարանի 

բնակտնտեսությունների և 

համատիրությունների 

համակարգման բաժնի պետ 

Գևորգյանին: 

Ժ.18:59-ին հետադարձ կապ է 

հաստատվել է «Վիոլիա Ջուր» ՓԲԸ-

ի Շիրակ տեղամասի տնօրեն 

Վարոսյանին հետ և պարզվել է, որ 

աշխատակիցները իրականացրել 

են համապատասխան 

աշխատանքներ: 

քաղաքացի 

Աբրահամյա

նից 

0 0 



Շիրակ 
Հողմիկ- 

Ջրաձոր   

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

18.02.2020 

ժ.23:32 
- 

քաղաքացի  Քամալյանից  ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ  Հողմիկ- 

Ջրաձոր  բնակավայրերի 

գյուղամիջյան  ավտոճանապարհը 

փակ է: 

Ժ.23:35-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է   

Հողմիկ բնակավայրի  վարչական 

ղեկավար Կյուրեղյանին,ժ.23:40-ին  

Ջրաձոր     բնակավայրի    

վարչական ղեկավար  

Հովակյանին,ժ.23:44-ին 

Սարապատ համայքի  ղեկավար  

Մանուկյանին, ժ.23:49-ին  

Ամասիա համայքի  ղեկավար 

Հարությունյանին,ժ.12:05-ին  ՇՄ  

տրանսպորտի և 

ճանապարհաշինության բաժնի 

պետ Խնձրցյանին,ժ.12:25-ին  

Աշոցքի ԱՏՃ   ՓԲԸ տնօրեն  

Կարապետյանին : 

քաղաքացի  

Քամալյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Բուլվարային 

փողոցի թիվ 

10 շենքի 13-

րդ բնա-

կարան 

փակ դուռ 
18.02.2020 

ժ.19:04 

18.02.2020 

ժ.19:38 

քաղաքացի Մարտիրոսյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Բուլվարային փողոցի թիվ 10 շենքի 

13-րդ բնա-կարանի դռան փականը 

խափանվել է, բնակիչը մնացել է 

ներսում. դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.19:06-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Nissan Patrol» 

288vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.19:16-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.19:38-ին): 

Ժ.19:06-ին ահազանգի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Մուրադյանին: 

Ժ.19:24-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Կիմա Մարտիրոսյանին 

պատկանող բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Մարտիրոսյ

անից  

0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Վարդ-բաղ 

թաղամասի 

թիվ 5 շենքի 

3-րդ 

բնակարան 

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

20.02.2020 

ժ.10:55 
- 

քաղաքացի Ավետիսյանից 

ահազաբնգ է ստացվել այն մասին,մ 

որ Գյումրի քաղաքի Վարդ-բաղ 

թաղամասի թիվ 5 շենքի 3-րդ 

բնակարանի առկա է ջրի արտահոսք, 

սակայն ուղղությունը չի երևում: 

Ժ.10:57-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

<<Գյումրի-Կենտրոն>> 

համատիրության նախագահ 

Ջուհարյանին: 

քաղաքացի 

Ավետիսյան

ից 

0 0 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Անի 

թաղամասի 

7-րդ փողոցի 

թիվ 8 շենքի 

44-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
20.02.2020 

ժ.23:31 

21.02.2020 

ժ.00:08 

քաղաքացի Շուքյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Անի 

թաղամասի 7-րդ փողոցի թիվ 8 շենքի 

44-րդ բնակարանի դռան փականը 

խափանվել է, ինչից բնակարան 

մուտք գործելը դարձել է անհնարին. 

դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.23:33-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes Benc» 

390vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.23:46-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.00:08-ին): Պարզվել է, որ Հակոբ 

Շուքյանը ներսում քնած է եղել, 

վերջինս արթնացել և բացել է 

դուռը: 

Ժ.23:33-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի 

ավագ տեսուչ ոստ. մայոր 

Հակոբյանին: 

քաղաքացի 

Շուքյանից 
0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Լ.Մադոյան 

փողոցի թիվ 

180-րդ տուն  

կանչ 

առանց 

հրդեհի 

21.02.2020 

ժ.09:13 

21.02.2020 

ժ.09:55 

քաղաքացի Ալավերդյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ 

Լ.Մադոյան փողոցի թիվ 180-րդ տան 

խոհանոցից ծուխ է նկատվում: 

Ժ.09:15-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («KamAZ» 250vv01), որը 

կանչի վայի է հասել ժ.09:26-ին 

(վերադարձել ՀՓՋ՝ ժ.09:55-ին): 

Ժ.09:15-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Կումայրու բաժնի 

ՕՀ ոստ. կապիտան Սարգսյանին, 

իսկ ժ.09:17-ին՝ ՀՏԱՀՎ հետաքննիչ 

Մուրադյանին: 

Տեղազննման արդյունքում հրդեհի 

նշաններ չեն հայտնաբերվել:  

քաղաքացի 

Ալավերդյան

ից  

0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Տրդատ 

Ճարտարապ

ետ փողոցի 

թիվ 8ա 

շենքի 3-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
21.02.2020 

ժ.12:55 

21.02.2020 

ժ.13:29 

քաղաքացի Դավթյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Տրդատ 

Ճարտարապետ փողոցի թիվ 8ա 

շենքի 3-րդ բնակարանի դռան 

բանալին մնացել է ներսում, ինչից 

բնակարան մուտք գործելը դարձել է 

անհնարին. դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.12:57-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.13:05-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.13:29-ին): 

  Ժ.12:58-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժննի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Երանոսյանին: 

 Ժ.13:12-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Լիլիթ Դավթյանի 

բնակարանի դուռը:  

քաղաքացի 

Դավթյանից 
0 0 



Շիրակ 

Գյումրի-

Աշոցք 

ավտոճանա

պարհի 17-րդ 

կմ-ին  

ՃՏՊ 
21.02.2020 

ժ.23:47 

22.02.2020 

ժ.02:36 

քաղաքացի Սարգսյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Փոքրաշեն 

Թորոսգյուղ ավտոճանապարհին 

տեղի է ունեցել ՃՏՊ, ավտոմեքենան 

գլորվել է ձորը, կան տուժածներ. 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը:  

Ժ.23:49-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ի հենակետից մեկ 

մարտական հաշվարկ («URAL» 

442vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.00:19-ին (վերադարձ հենակետ՝ 

ժ.02:36-ին): Պարզվել է, որ դեռևս 

չբացահայտված 

հանգամանքներում, Գյումրի-

Աշոցք ավտոճանապարհի 17-րդ 

կմ-ին «Mercedes C180» մակնիշի 

36AF105 պ/հ (վարորդ Սարգիս 

Ղազարյան, ծնվ.1978թ.) 

ավտոմեքենան դուրս է եկել 

ճանապարհի երթևեկելի 

հատվածից և մոտ 25 մ գլորվել 

ձորը: 

Մինչ փրկարարների կանչի վայր 

հասնելը՝ վարորդը և ուղևորներ 

Անի Աղաբաբյանը (ծնվ. 1990թ.), 

Միասնիկ Վասիլյանը (ծնվ. 

1991թ.), Վարդգես Վասիլյանը 

(ծնվ. 1992թ.) և Սուսաննա 

Աթոյանը (ծնվ. 1997թ.) 

ավտոմեքենայից դուրս են բերվել 

տեղի ուժերով և հոսպիտալացվել 

Գյումրու ԲԿ, որտեղ բժիշկները 

տուժածների առողջական վիճակը 

գնահատել են բավարար: 

Ժ.23:51-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ՃՈ ավագ լեյտենանտ 

Համբարձումյանին, ժ.23:52-ին 

Աշոցքի՝ «1-03» ծառայության 

կարգավար Բդոյանին, իսկ ժ.00:01-

ին՝ ոստիկանության Աշոցքի բաժնի 

ՕՀ ոստ. մայոր Գուրգենյանին: 

Ժ.00:21-ին հրշեջ-փրկարարները 

հոսանքազրկել են ավտոմեքենան և 

փակել գազի բալոնի փականը, իսկ 

ժ.02:01-ին՝ ավտոմեքենան դուրս 

բերել ճանապարհի երևեկելի 

հատված:  

Դեպքի վայրում են գտնվել ՃՈ 

աշխատակիցները: 

քաղաքացի 

Սարգսյանի

ց 

0 5 



Շիրակ 

Վահրամաբե

րդ գյուղի 8-

րդ փողոցի 5-

րդ տուն 

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

22.02.2020 

ժ.11:23 
- 

քաղաքացի  Սուքիասյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 

Վահրամաբերդ գյուղի 8-րդ փողոցի 

5-րդ տան խմելու ջրի խողովակը 

վնասվել է և ջուրը լցվում է տան 

նկուղ:  

Ժ.11:26-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Վահրամաբերդ գյողի 

պատասխանատու 

Մարտիրոսյանին: 

քաղաքացի  

Սուքիասյա

նից 

0 0 

Շիրակ 

Շիրակ 

օդանավակա

յան 

պայթուցիկ 

սարքի 

տեղադրմա

ն 

վերաբերյա

լ  

23.02.2020 

ժ.13:13 

23.02.2020 

ժ.20:36 

ոստիկանություան Կումայրիի բաժնի 

ՕՀ ոստ. մայոր Սարգսյանից 

տեղեկատվություն է ստացվել այն 

մասին, որ օդանավակայանի 

տարածքում ռումբ կա տեղադրված. 

անհրաժեշտ է փրկարարների օգնու-

թյունը։ 

Ժ.13:15-ին դեպքի վայր են մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից երկու մարտական 

հաշվարկ («KamAZ» 250vv01, 

«Nissan Patrol» 288vv01), որոնք 

կանչի վայր են հասել ժ.13:26-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.20:36-ին): 

Ժ.13:17-ին դեպքի վայր է մեկնել 

ՄՓՎ ՕԽ-ն՝ փ/ծ կապիտան 

Ավետիսյանի գլխավորությամբ 

(«UAZ» 363vv01, կանչի վայր՝ 

ժ.13:30-ին, վերադարձ՝ ժ.20:32-ին): 

Ժ.13:18-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ԱԱԾ ՕՀ ենթասպա Սաֆարյանին, 

ժ.13:20-ին Գյումրու «1-03» 

ծառայության կարգավար 

Գալստյանին, ժ․13:21-ին ՊՆ ԶՈւ 

թիվ N զորամասի ՕՀ-ի օգնական 

ավագ լեյտենանտ Նազարյանին, 

իսկ ժ.13:22-ին ՌՈ ՕՀ ավագ 

լեյտենանտ Շահբազյանին: 

Պարզվել է, որ ահազանգը 

վերաբերվել է նախորդ օրվա 

տեղեկատվությանը 

(օդանավակայանում ռումբի 

տեղադրման ահազանգ՝ առանց 

նշելու օդանավակայանի անունը)։ 

Հրշեջ-փրկարարները 

սահմանազատել են տարածքը և 

մինչև ժ.20:16-ն իրականացրել 

հերթապահու-թյուն։ 

Ժ.19:05-ին ոստիկանության 

կինոլոգիական խումբը 

հետախուզել է Շիրակ 

օդանավակայանի տարած-քը, 

ինչից հետո թույլատրվել է 

իրականացնել մեկնողների 

հաշվառում։ 

Ժ․20։16-ին ոստիկանության 

Կումայրիի բաժնի «Շիրակ» 

օդանավակայանի գծային 

ոստիկանու

թյուան 

Կումայրիի 

բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր 

Սարգսյանի

ց 

0 0 



բաժանմունքի պետ ոստ․ մայոր 

Թովմասյանը հաղորդեց 

աշխատանքների ավարտ․ 

վտանգավոր ոչինչ չի 

հայտնաբերվել: 

Դեպքի վայրում են գտնվել ՄՓՎ 

պետ փ/ծ փոխգնդապետ 

Ա.Գյոզալյանը, ՊՆ ԶՈւ թիվ N 

զորամասի ինժեներական 

ծառայության պետ կապիտան 

Մ.Ալեքսանյանը, Շիրակի ԱԱԾ և 

ոստիկանության Կու-մայրիի 

բաժնի աշխատակիցներ։ 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Գ.Նժդեհի 

հրապարակո

ւմ 

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

24.02.2020 

ժ.11:53 
- 

քաղաքացի  Գեղամյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Գյումրի 

քաղաքի  Գ.Նժդեհի հրապարակում 

ավտոմեքենան  խափանվել է, որի 

պատճառով վառելիքը թափվել է. 

անհրաժեշտ է իրականացնել 

ճանապարհի լվացման 

աշխատանքներ: 

Ժ.11:54-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Գյումրի քաղաքի Բնակկոմունալ և 

շրջակա միջավայրի 

պահպանության բաժնի պետ 

Մանասյանին, իսկ ժ.11:54-ին 

կոմունալ բաժնի պետ 

Սամսոնյանին: 

Ժ12:08-ին հետադարձ կապ է 

հաստատվել Սամսոնյանի հետ, ով 

տեղեկացրել է, որ 

քաղաքապետարանի կոմունալ 

բաժնի աշխատակիցների կողմից 

իրականացվել է ճանապարհի 

լվացման աշխատանքներ: 

քաղաքացի  

Գեղամյանի

ց 

0 0 



Շիրակ 

ք.Գյումրու 

Մատնիշյան 

243բ տան  

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

24.02.2020 

ժ.13:13 
- 

քաղաքացի Վանոյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ ք.Գյումրու 

Մատնիշյան 243բ տան բնակիչ 65 

ամյա բնակիչ Իշխան Վանոյանը 

այսօր դուրս է գրվել Գյումրու ԲԿ-ից, 

սակայն ինքնազգացողությունը  

վատացել է և ունի բարձր  

ջերմություն, անհրաժեշտ է ՇԲՕ: 

Ժ.23:46-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Գյումրու «1-03» ծառայության 

կարգավար Հովհաննիսյանին: 

քաղաքացի 

Վանոյանից 
0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Պարույր 

Սևակ 

փողոցի թիվ 

13 շենքի 

131-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
25.02.2020 

ժ.09:13 

25.02.2020 

ժ.09:39 

քաղաքացի Ավետիսյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ Պարույր 

Սևակ փողոցի թիվ 13 շենքի 131-րդ 

բնակարանի դռան փականը 

խափանվել է, քաղաքացիները 

մնացել են ներսում. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.09:14-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ  

որը ժ.09:27-ին, 

անհրաժեշտությունը վերանալու 

պատճառով, վերադարձել է 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.09:39-ին): 

Ժ.09:23-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Մուրադյանին: 

Մինչ հրշեջ-փրկարարների կանչի 

վայր հասնելը՝ բնակարանի դուռը 

բացվել է տեղի ուժերով: 

քաղաքացի 

Ավետիսյան

ից 

0 0 

Շիրակ 

գ,Աշոցք 

«Ղոչի 

աղբյուր» 

կոչվող 

հատվածում  

ձնաբուք 
25.02.2020 

ժ.12:27 

25.02.2020 

ժ.13:04 

քաղաքացի Մարտիրոսյանից 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 

«Ղոչի աղբյուր» կոչվող հատվածում 

ավտոմեքենա է արգելափակվել ձյան 

շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.12:34-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ի հենակետի 

մարտական հաշվարկը («Ural» 

442vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.12:43-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.13:04-ին): 

Ժ.12:56-ին հրշեջ-փրկարարներն 

արգելափակումից դուրս են բերել 

«Nissan Quest» մակնիշի 36PC858 

պ/հ (վարորդ Մանուկ 

Մարտիրոսյան) ավտոմեքենան:  

քաղաքացի 

Մարտիրոսյ

անից  

0 0 

Շիրակ 

գ,Աշոցք 

«Ղոչի 

աղբյուր» 

կոչվող 

հատվածում  

արգելափա

կված 

ավտոմեքե

նա 

25.02.2020 

ժ.14:11 

25.02.2020 

ժ.14:47 

քաղաքացի Ալեքսանյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ «Ղոչի 

աղբյուր» կոչվող հատվածում 

ավտոմեքենա է արգելափակվել ձյան 

շերտում. դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.14:17-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ի հենակետի 

մարտական հաշվարկը («Ural» 

442vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.14:25-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.14:47-ին): 

Ժ.14:40-ին հրշեջ-փրկարարներն 

արգելափակումից դուրս են բերել 

«Mercedes C» մակնիշի 35vu522 

պ/հ (վարորդ Մխիթար Արշակյան) 

ավտոմեքենան: 

քաղաքացի 

Ալեքսանյան

ից 

0 0 



Շիրակ 

Գյումրի 

քաղաքի 

Տիգրան Մեծ 

փողոցի 7-րդ 

շենքի 14 

բնակարան 

շմոլ գազի 

թունավորո

ւմ 

25.02.2020 

ժ.16:54 
- 

Գյումրու ԲԿ-ի ընդունարանի 

բուժքույր Իգրթյանից 

տեղեկատվություն է ստացվել այն 

մասին, որ ժ.16:50-ի սահմաններում 

շմոլ գազի թունավորման 

նախանշաններով Գյումրու ԲԿ է 

հոսպիտալացվել Գյումրի քաղաքի 

Տիգրան Մեծ փողոցի 7-րդ շենքի 14 

բնակարանի բնակիչ Րաֆի 

Հարությունյանը (ծնվ. 1998թ.): 

Բժիշկները տուժածի առողջական 

վիճակը գնահատել են բավարար: 

Ժ.17:09-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

«1-04» ծառայության կարգավար 

Մելքոնյանին: 

Գյումրու 

ԲԿ-ի 

ընդունարա

նի բուժքույր 

Իգրթյանից 

0 1 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Անտառավա

ն թաղամասի 

թիվ 4/1 

շենքի 41-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
25.02.2020 

ժ.16:59 

25.02.2020 

ժ.18:10 

քաղաքացի Սնխչյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ 

Անտառավան թաղամասի թիվ 4/1 

շենքի 41-րդ բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է. դուռը 

բացելու համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը:  

Ժ.17:01-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ  

որը կանչի վայր է 

հասել ժ.17:08-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.18:10-ին): 

Ժ.17:04-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Մուրադյանին: 

Ժ.18:02-ին հրշեջ փրկարարները 

բացել են Սարգիս Սնխչյանին 

պատկանող բնակարանի դուռը:  

քաղաքացի 

Սնխչյանից 
0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Տ.Ճարտարա

պետ փողոցի 

թիվ 9/5 

շենքի 14-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
25.02.2020 

ժ.22:10 

25.02.2020 

ժ.23:10 

քաղաքացի Մկրտչյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ 

Տ.Ճարտարապետ փողոցի թիվ 9/5 

շենքի 14-րդ բնակարանի բնակիչ չի 

արձագանքում հեռախոսազանգերին 

և դռան թակոցներին. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.22:12-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ  

որը կանչի վայր է 

հասել ժ.22:27-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.23:10-ին): 

Ժ.22:15-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Մուրադյանին, 

իսկ ժ.22:22-ին՝ շտապօգնության 

ծառայության կարգավար 

Վարոսյանին: 

Մինչ հրշեջ փրկարարների կանչի 

վայր հասնելը բնակարանի դուռը 

բացվել է տեղի ուժերով. ներսում՝ 

անօգնական վիճակում 

հայտնաբերվել է Լիլիթ Լոռեցյանը 

(ծնվ.1991թ.), ում հրշեջ-

քաղաքացի 

Մկրտչյանի

ց 

0 1 



փրկարարները մոտեցրել են 

շտապօգնության ավտոմեքենային:  

Շիրակ 

ք.Գյումրու 

Անտառավա

ն 5-րդ 

թաղամաս 

20Ա շենք 17 

բն.  

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

25.02.2020 

ժ.23:45 
- 

քաղաքացի Արշակյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ ք.Գյումրու 

Անտառավան 5-րդ թաղամաս 20Ա 

շենք 17 բն. Վնասվել է խողովակը և 

ջուրը լցվում է բնակարան: 

Ժ.23:46-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

համատիրության նախագահ 

Մ.Ջուհարյանին: 

քաղաքացի 

Արշակյանի

ց 

0 0 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Անի 

թաղամասի 

Տրդատ 

Ճարտարապ

ետի փողոցի 

58-րդ շենքի 

1-ին 

բնակարան 

փակ դուռ 
27.02.2020 

ժ.17:02 

27.02.2020 

ժ.17:25 

քաղաքացի Վարդանյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ Անի 

թաղամասի Տրդատ Ճարտարապետի 

փողոցի 58-րդ շենքի 1-ին 

բնակարանի դուռը փակ է, երեխան 

չի արձագանքում դռան թակոցներին 

և հեռախոսազանգերին. անհրաժեշտ 

է փրկարարների օգնությունը: 

Ժ.17:04-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Nissan Patrol» 

288vv01), որը ժ.17:12-ին, 

անհրաժեշտությունը վերանալու 

պատճառով, վերադարձել է 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.17:25-ին): 

Ժ.17:05-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Երանոսյանին: 

Ժ.17:11-ին քաղաքացի 

Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ 

երեխան արթնացել և բացել է 

բնակարանի դուռը:  

քաղաքացի 

Վարդանյան

ից 

0 0 

Շիրակ 

Գյումրի 

քաղաքի 

Բորյան 

փողոցի 1-ին 

անցում 2-րդ 

տուն 

տեղեկատվ

ության 

փոխանցու

մ 

28.02.2020 

ժ.21:13 
- 

քաղաքացի Ալոյանից  ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ Գյումրի 

քաղաքի Բորյան փողոցի 1-ին 

անցում 2-րդ տան բնակիչ՝                                                                                                                                                                                                                                                                       

Վերա Ալոյանը -ամյա ունի 

բարձր ջերմություն. անհրաժեշտ է 

ՇԲՕ: 

Ժ.21:15-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

- ծառայության հերթապահ 

Հովհաննիսյանին: 

քաղաքացի 

Ալոյանից                                                                                                                                                                                                                      
0 0 



Շիրակ 

Գյումրի 

քաղաքի 

Պարոնյան 

փողոցի թիվ 

43 տուն  

շմոլ գազի 

թունավորո

ւմ 

28.02.2020 

ժ.22:45 
- 

Գյումրու ԲԿ-ի հերթապահ բուժքույր 

Կիրակոսյանից տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ ժ.22:10-ին 

շմոլ գազից թունավորման 

նախանշաններով իրենց մոտ է 

հոսպիտալացվել Գյումրի քաղաքի 

Պարոնյան փողոցի թիվ 43 տան 

բնակիչ Մաքրուհի Չալյանը 

(ծնվ.1957թ.): 

Բժիշկները տուժածի առողջական 

վիճակը գնահատել են միջին 

ծանրության: 

Ժ.22:47-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

«1-04» ծառայության հերթապահ 

Մուրադյանին, ժ.22:50-ին՝ գազի 

ներտնային ծառայության 

հերթապահ Երանոսյանին, իսկ 

ժ.22:54-ին՝ ոստիկանության Մուշի 

բաժնի ՕՀ ոստ. կապիտան 

Մուրադյանին: 

Գյումրու 

ԲԿ-ի 

հերթապահ 

բուժքույր 

Կիրակոսյա

նից 

0 1 

 


