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Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Տեքստիլագործների 

փողոցի թիվ 48/1 

շենքի մոտակայք 

հրդեհ 
01.06.2019 

ժ.00:32 

01.06.2019 

ժ.03:13 

քաղաքացի 

Շահինյանից 

ահազանգ է 

ստացվել, որ 

Տեքստիլագործների 

փողոցի թիվ 48/1 

շենքի մոտակայքում 

գտնվող 

ավտոտնակում 

հրդեհ է բռնկվել: 

Ժ.00:32-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է թիվ 

48 ՀՓՋ-ի հրշեջ-փրկարար փ/ծ ավագ 

սերժանտ Մալխասյանին, ժ.00:38-ին՝ 

ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 

ենթասպա Հարու-թյունյանին: 

Ժ.00:33-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«KamAZ», 435vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.00:40-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.03:13-ին): 

Ժ.00:41-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ավագ 

տեսուչ ոստ. ավագ լեյտենանտ 

Մանուկյանին, իսկ ժ.00:44-ին՝ էլ.ցանցի 

կարգավար Մանուկյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.01:07-ին, 

մարվել՝ ժ.02:07-ին: Ամբողջությամբ 

այրվել է ավտոտնակի ներքին փայտյա 

երեսպատումը (մոտ 24 ք.մ), իսկ 

բազմոց և 2 բազկաթոռ՝ մասամբ: 

քաղաքացի 

Շահինյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

Մեծ Մանթաշ 

գյուղի Սուրբ 

Աստվածամայր 

եկեղեցի 

Սպառնացող 

վտանգի 

վերացում 

02.06.2019 

ժ.14:20 

02.06.2019 

ժ.16:17 

Արթիկի թեմի 

առաջնորդ Հայր 

Նարեկ վարդապետ 

Ավագյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Մեծ 

Մանթաշ գյուղի 

Սուրբ 

Աստվածամայր 

եկեղեցու զանգակի 

պարանն 

ամրացման տեղից 

պոկվել է. 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.14:22-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ («Zil-

130», 516vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.14:47-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.16:17-ին): 

  Ժ.14:25-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է Մեծ 

Մանթաշի գյուղապետ Ա.Գրիգորյանին,     

ժ.14:26-ին՝ Մշակույթի 

նախարարության պատմության և 

մշակույթի հուշարձանների 

պահպանության գործակալության 

Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի 

հուշարձանների պահպանության 

տարածքային բաժնի մասնագետ 

Է.Ղազարյանին: 

  Զանգակատան բարձրության 

պատճառով աշխատանքներ 

հնարավոր չի եղել իրականացնել:  

Արթիկի թեմի 

առաջնորդ 

Հայր Նարեկ 

վարդապետ 

Ավագյանից 

0 0 
 



Շիրակ 

ք,Գյումրի  

Ղուկասյան փող. 

89 տուն 

տեղեկատվությ

ան փոխանցում 

02.06.2019 

ժ.15:18 
- 

քաղաքացի  

Թումանյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ  Գյումրի 

քաղաքի  

Ղուկասյան փող. 89 

տան  բնակիչ  

Մ.Թումանյանը 

վնասել է ծունկը, 

անհրաժեշտ է ՇԲՕ: 

Ժ.15:19-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է -

ծառայության կարգավար 

Գևորգյանին: 

քաղաքացի  

Թումանյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի Դերենիկ 

Դեմիրճյան փողոցի 

թիվ 19 տան 

փակ դուռ 
02.06.2019 

ժ.16:27 

02.06.2019 

ժ.17:47 

քաղաքացի 

Դանիելյանից 

ահազանգ է 

ստացվել, որ 

Դերենիկ Դեմիրճյան 

փողոցի թիվ 19 

տանը բնակվող իր 

բարեկամը մոտ 10 

օր է չի 

պատասխանում 

հեռախոսազանգերի

ն․ (հնարավոր է 

տանը առկա է գազի 

արտահոսք). 

անհրաժեշտ է 

օգնություն։ 

  Ժ.16:29-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ 

փ/ծ ավագ 

Մարգարյանին: 

Ժ.16:34-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes Benz», 390vv01), որը կանչի 

վայր է հասել ժ.16:43-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.17:47-ին): 

  Ժ.16:35-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Կումայրու բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Հարությունյանին: 

  Բավարար հիմքեր չլինելու 

պատճառով՝ բնակարանի դուռը չի 

բացվել. պարզվել է որ 

սեփականատերը բացակայում է ՀՀ-ից:  

քաղաքացի 

Դանիելյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Երևանյան խճ.6/3 

հասցեում 

տեղեկատվությ

ան փոխանցում 

02.06.2019 

ժ.20:52 
- 

քաղաքացի  

Արզումանյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ  Գյումրի 

քաղաքի  Երևանյան 

խճ.6/3 հասցեի 

բակում կատաղած 

շուն կա, 

անհրաժեշտ է 

վնասազերծել: 

Ժ.20:53-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Հավերժ հիշատակ ՍՊԸ-ի տնօրեն  

Ավետիսյանին: 

քաղաքացի  

Արզումանյան

ից 

0 0 
 



Շիրակ 

ք,Գյումրի Ժդանով 

փողոցի թիվ 20 

տուն  

 շմոլ գազից 

թունավորում 

02.06.2019 

ժ.00:30 
- 

«1-03» ծառայության 

բուժքույր 

Գաբոյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն 

մասին, որ ժ.00:30-ի 

սահմաններում շմոլ 

գազից 

թունավորման 

նախանշաններով 

«Գյումրու» ԲԿ է 

հոսպիտալացվել 

Ժդանով փողոցի 

թիվ 20 տան բնակիչ 

Մարիաննա 

Սաքոյանը (ծնվ. 

1989թ.): 

   Բժիշկները 

տուժածի 

առողջական 

վիճակը գնահատվել 

է կայուն ծանր: 

   Ժ.01:04-ին ստացված 

տեղեկատվություն փոխանցվել է «1-04» 

ծառայության կարգավար 

Մուրազյանին: 

 «1-03» 

ծառայության 

բուժքույր 

Գաբոյանից  

0 1 
 

Շիրակ 

Սայաթ-Նովա  

փողոցի թիվ 3 

շենքի 10-րդ  

բնակարանի  

 փակ դուռ 
03.06.2019 

ժ.11:39 

03.06.2019 

ժ.12:25 

քաղաքացի 

Աճեմյանից    

ահազանգ    է    

ստացվել այն 

մասին, որ  Սայաթ-

Նովա  փողոցի թիվ 

3 շենքի 10-րդ  

բնակարանի դռան 

բանալին   մնացել է 

ներսում, ինչից 

բնակարան    մուտք    

գործելը   դարձել է 

անհնարին. դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը:  

Ժ.11:40-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes 911» 390vv01), որը կանչի 

վայր է հասել ժ.11:49-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.12:25-ին):  

Ժ.11:40-ին ստացված 

տեղեկատվությունը     փոխանցվել  է     

ոստիկանության   Կումայրիի    բաժնի 

հերթապահ մասի պետ ոստ. 

փոխգնդապետ  Պողոսյանին:  

Ժ.12:02-ին  հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Գոհար Սարգսյանի 

վարձակալած բնակարանի դուռը:  

քաղաքացի 

Աճեմյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

Վարդաքար գյուղի 

11-րդ փողոցի թիվ 

12 տան բակում 

հրդեհ 
03.06.2019 

ժ.11:39 

04.06.2019 

ժ.22:18 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց 

ահազանգ է 

ստացվել, որ   

Վարդաքար   գյուղի 

12-րդ փողոցում՝ 

գերեզմանատան 

մոտակայքում, 

այրվում   է   

կուտակված 

անասնակեր: 

Ժ.15:03-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է թիվ    

49 ՀՓՋ-ի    հրշեջ-փրկարար  փ/ծ ավագ 

սերժանտ Ավետիսյանին, ժ.15:05-ին՝ 

ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ 

ենթասպա  Մելքոնյանին, իսկ ժ.15:07-

ին՝ ոստիկանության Արթիկի բաժնի ՕՀ 

ոստ. ավագ լեյտենանտ Թովմասյանին: 

Ժ.15:04-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ («ZIL 

130» 516vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.15:13-ին (վերադարձ ՀՓՋ` ժ.02:26-

ին): Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է 

Վար¬դա¬քար գյուղի 11-րդ փողոցի թիվ 

12 տան բակում: 

Ժ.15:13-ին թիվ 49 ՀՓՋ-ի 

հրամանատարի  տեղակալ փ/ծ մայոր 

Ադամյանը պահանջել է օգնություն՝ 

մեկ մարտական հաշվարկ: 

Ժ.15:14-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 

ՀՓՋ-ից երկրորդ մարտական 

հաշվարկը («Isuzu» 727vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.15:24-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ` ժ.02:13-ին): 

Ժ.15:15-ին թիվ 49 ՀՓՋ-ի 

հրամանատար փ/ծ փոխգնդապետ 

Ափոյանը հայտարարել է անձնակազմի 

հավաք: 

Ժ.15:55-ին թիվ 49 ՀՓՋ-ի 

հրամանատարի տեղակալ փ/ծ մայոր 

Ադամյանը պահանջել է օգնություն՝ 

ջրատար: 

Ժ.15:56-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 51 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ («Zil-

130» 514vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.16:19-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.22:18-

ին): 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.18:32-ին, 

մարվել՝ ժ.01:42-ին: Այրվել են  տան 

բակում կառուցված մարագի փայտյա 

կառուցատարրերը՝ մոտ 20 ք.մ, 

ջերմահարվել՝ 80 ք.մ, և բակում՝ 

Միհրան Գալստյանին պատկանող 

պահեստավորված մոտ 2000 հակ 

անասնակեր և աթար (7 խ.մ ):  

անձը 

չպարզված 

քաղաքացուց  

0 0 
 



Շիրակ 

ք,Գյումրի Մինաս 

Ավետիսյան 

փողոցի թիվ 27 

շենքի 44-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
04.06.2019 

ժ.12:08 

04.06.2019 

ժ.13:00 

քաղաքացի 

Կիրակոսյանից 

ահազանգ է 

ստացվել, որ Մինաս 

Ավետիսյան փողոցի 

թիվ 27 շենքի 44-րդ 

բնակարանի չի 

արձագանքում դռան 

թակոցներին և 

հեռախոսազանգերի

ն. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.12:09-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

«Mercedes» 390vv01, որը կանչի վայր է 

հասել ժ.12:20-ին, (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.13:00-ին): 

Ժ.12:33-ին հրշեջ-փրկարարները բացել 

են բնակարանի դուռը, Արամե 

Գևորգյանը (ծնվ. 2008թ.) քնած է եղել: 

քաղաքացի 

Կիրակոսյանի

ց  

0 0 
 

Շիրակ 

Կապս, Հովունի, 

Ջաջուռ, Արփի և 

Ամասիա 

համայնքներ 

կարկտահարու

թյուն 

04.06.2019 

ժ.21:02 
- 

Կապս, Հովունի, 

Ջաջուռ, Արփի և 

Ամասիա 

համայնքների 

վարչական 

ղեկավարներից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն 

մասին, որ ժ.18:53-

ից մինչ ժ.21:00-ը 

ընկած 

ժամանակահատված

ում համայնքների 

վարչական 

տարածքներում 

տեղացել է 

կարկուտ: Վնասի 

չափերը ճշտվում են: 

Ժ.21:10-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Շիրակի մարզպետարանի ՏԻՄ 

հարցերով վարչության պետ 

Անտոնյանին: 

Ամասիա 

համայնքների 

վարչական 

ղեկավարների

ց 

0 0 
 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Նալբանդյան 

փողոցի թիվ 6 տուն  

ուժեղ քամի 
04.06.2019 

ժ.21:14 

04.06.2019 

ժ.23:16 

քաղաքացի 

Եղիազարյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ ժ.18:30-ի 

սահմաններում 

քամուց վնասվել է 

Նալբանդյան 

փողոցի թիվ 6 տան 

տանիքը: 

Ժ.21:18-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes» 390vv01), որը կանչի վայր 

է հասել ժ.21:27-ին, (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.23:16-ին): 

Ժ.21:20-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է էլ. 

ցանցի կարգավար Պիրոյանին, իսկ 

ժ.21:22-ին՝ քաղաքապետարանի 

կոմունալ բաժնի գլխավոր մասնագետ 

Հովհաննիսյանին: 

Պարզվել է, որ քամուց վնասվել է 

Ալբերտ Եղիազարյանին պատկանող 

թիվ 6 տան տանիքի փայտյա 

կոնստրուկցիաներ և ցինկապատ 

թիթեղներ(մոտ 50 ք.մ): 

քաղաքացի 

Եղիազարյանի

ց 

0 0 
 



Շիրակ 

ք,Գյումրի Գարեգին 

Նժդեհ փողոցի թիվ 

17 շենքի 37-րդ 

բնակարան 

օգնություն 

քաղաքացուն 

05.06.2019 

ժ.14:12 

05.06.2019 

ժ.14:39 

քաղաքացի 

Կարապետյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Գարեգին 

Նժդեհ փողոցի թիվ 

17 շենքի 37-րդ 

բնակարանի 

ծանրաքաշ և 

վատառողջ բնակչին 

շտապօգնության 

ավտոմեքենայից 2-

րդ հարկի իր 

բնակարան 

բարձրացնելու 

համար անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.14:14-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes Benz», 390 vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.14:21-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.14:39-ին): 

Ժ.14:29-ին հրշեջ-փրկարարները 

Դմիտրի Կարապետյանին (ծնվ.1939թ.) 

ցուցաբերել են համապա-տասխան 

օգնություն: 

քաղաքացի 

Կարապետյան

ից 

0 0 
 

Շիրակ 

ք,Գյումրի Մովսես 

Խորենացու 

փողոցի թիվ 34 

շենքի 17-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
05.06.2019 

ժ.22:05 

05.06.2019 

ժ.23:12 

քաղաքացի 

Հակոբյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Մովսես 

Խորենացու փողոցի 

թիվ 34 շենքի 17-րդ 

բնակարանի 

բնակիչը չի 

արձագանքում դռան 

թակոցներին և 

հեռախոսազանգերի

ն. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.22:07-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes 911», 390vv01), որը կանչի 

վայր է հասել ժ.22:18-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.23:11-ին): 

Ժ.22:07-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ ոստ. 

ավագ լեյտենանտ Աղեկյանին: 

Ժ.22:45-ին հրշեջ-փրկարարները բացել 

են Երվանդ Հակոբյանի բնակարանի 

դուռը, ներսում Հակոբ Հակոբյանը 

(ծնվ.2004թ.) քնած է եղել: 

քաղաքացի 

Հակոբյանից 
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Արթիկ 

Աղաքարյան փողոց 

2-րդ նրբ. թիվ 12 

տան 

օձի կանչ 
06.06.2019 

ժ.11:02 

06.06.2019 

ժ.11:34 

քաղաքացի 

Մովսիսյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Աղաքարյան փողոց 

2-րդ նրբ. թիվ 12 

տան բակում օձ է 

նկատվել, որին 

բռնելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը։ 

Ժ.11:06-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«GAZel»264vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.11:13-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.11:34-ին): 

Ժ.11:23-ին հրշեջ-փրկարարները 

Ռուբիկ Մկրտչյանի տան բակից բռնել 

են լորտու տեսակի սողուն և 

տեղափոխել անվտանգ տարածք: 

քաղաքացի 

Մովսիսյանից 
0 0 

 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Մուսայելյան 

փողոցի թիվ 121 

տան  

հրդեհ 
06.06.2019 

ժ.14:22 

06.06.2019 

ժ.15:14 

քաղաքացի 

Հակոբյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Մուսայելյան 

փողոցի թիվ 121 

տան մոտակայքում 

այրվում է ծառ: 

Ժ.14:24-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«KamAZ» 250vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.14:30-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.15:14-ին): 

Ժ.14:26-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Կումայրու բաժի ՕՀ 

ոստ. փոխգնդապետ Պողոսյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է տեղի ուժերով, 

մարվել՝ ժ.14:35-ին: Այրվել է մոտ 6 ք.մ 

կուտակված աղբ: 

քաղաքացի 

Հակոբյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

ք. Գյումրի Մհեր 

Մկրտչյան փողոցի 

թիվ 26 տուն 

հրդեհ 
07.06.2019 

ժ.14:13 

07.06.2019 

ժ.15:44 

քաղաքացի 

Հովսեփյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ հրդեհ է 

բռնկվել Մհեր 

Մկրտչյան փողոցի 

թիվ 26 տանը: 

Ժ.14:15-ին դեպքի վայր են մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից երկու մարտական հաշվարկ 

(«KamAZ», 435vv01 և «KamAZ» 

250vv01), որոնք կանչի վայր են հասել 

ժ.14:22-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.15:32-ին 

և ժ.15:44-ին): 

Ժ.14:17-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ ոստ. 

կապիտան Հակոբյանին, իսկ ժ.14:19-

ին՝ էլ. ցանցի դիսպետչերական կետի 

պետ Հակոբյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.14:41-ին, 

մարվել՝ ժ.15:06-ին: Սամվել 

Գրիգորյանի երկհարկանի տան 

առաջին հարկում այրվել է 3 

պատուհան, միջսենյակային դուռ, 

դաշնամուր, գազօջախ և կուտակված 

կենցաղային աղբ (մոտ 7 խ.մ): 

քաղաքացի 

Հովսեփյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

Ախուրյան գյուղի 

Մինաս 

Ավետիսյան 

փողոցի 2-րդ 

նրբանցքի թիվ 5 

տան բակ 

օձի կանչ 
07.06.2019 

ժ.15:03 

07.06.2019 

ժ.15:30 

քաղաքացի 

Հովհաննիսյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Ախուրյան գյուղի 

Մինաս Ավետիսյան 

փողոցի 2-րդ 

նրբանցքի թիվ 5 

տան բակում 

նկատվել է օձ, որին 

բռնելու և անվտանգ 

տարածք 

տեղափոխելու 

համար անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.15:06-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 53 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Stayer» 519vv01), որը կանչի վայի է 

հասել ժ.15:12-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.15:30-ին): 

Ժ.15:15-ին հրշեջ-փրկարարները 

բռնելեն լորտու տեսակի սողուն և 

տեղափոխել անվտանգ տարածք: 

քաղաքացի 

Հովհաննիսյա

նից  

0 0 
 



Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Հ.Սարգսյան 

փողոցի 1-ին 

անցումի թիվ 16 

տան մոտակայք 

տեղեկատվությ

ան փոխանցում 

07.06.2019 

ժ.18:16 

07.06.2019 

ժ.23:16 

քաղաքացի 

Սիմոնյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Հ.Սարգսյան փողոցի 

1-ին անցումի թիվ 

16 տան 

մոտակայքում 

տեղադրված 

էլ.սյունը թեքվել է, 

առկա է ընկնելու 

վտանգ: 

Ժ.18:19-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է էլ. 

ցանցի դիսպետչերական կետի պետ 

Հակոբյանին: 

Ժ.19:45-ին էլ.ցանցի գլխավոր ինժիներ 

Հարությունյանից տեղեկատվություն է 

ստացվել, որ երկաթբետոնե սյունը 

ամրացված է 2,5 մ խորությամբ բետոնե 

շաղախով, ընկնելու վտանգ չկա. 

վթարավերականգնողական բրիգադն 

առավոտյան վերանորոգման 

աշխատանքներ կիրականացնի: 

Ժ.21:50-ին ստեղծված իրավիճակը 

պարզելու նպատակով դեպքի վայր է 

մեկնել ՄՓՎ ՕԽ-ն՝ փ/ծ փոխգնդապետ 

Մկոյանի գլխավորությամբ (անձնական 

մեքենայով, կանչի վայր՝ ժ.22:01-ին 

վերադարձ՝ ժ.23:16-ին): Պարզվել է, որ 

սյան ամրացման հիմքի տրամագիծը 

կազմում է 80 սմ, հիմքի խորությունը 

կազմում է 2.5մ, թեքությունը կազմում է 

մոտ 5º-10º, տեսանելի ճաքեր չկան, 

սյան ընկնելու վտանգ չկա: Դեպքի 

վայրում են գտնվել էլ.ցանցի 

աշխատակիցները: 

քաղաքացի 

Սիմոնյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Շահումյան փողոցի 

թիվ 188Ա 

հասցեում՝ 

Ամենափրկիչ 

եկեղեցու 

հարևանությամբ 

կանչ առանց 

հրդեհի 

08.06.2019 

ժ.11:38 

08.06.2019 

ժ.12:01 

քաղաքացի 

Տոնոյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Շահումյան փողոցի 

թիվ 188Ա հասցեում՝ 

Ամենափրկիչ 

եկեղեցու 

հարևանությամբ 

գտնվող 

էլ.ենթակայանում, 

տեղի է ունեցել 

լարերի կարճ 

միացում. նկատվում 

է ծուխ: 

   Ժ.11:40-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«KamAZ» 435vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.11:49-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.12:01-ին): 

  Ժ.11:42-ին ահազանգի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Էլ.ցանցի «Ղարս» մասնաճյուղի 

գլխավոր ինժեներ Հարությունյանին, 

իսկ ժ.11:44-ին՝ ոստիկանության 

Կումայրու բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Հայդոսյանին: 

  Պարզվել է, որ տեղի է ունեցել էլ. 

լարերի կարճ միացում՝ առանց հրդեհի 

բռնկման:  

քաղաքացի 

Տոնոյանից 
0 0 

 



Շիրակ 

ք. Գյումրի  

Երևանյան խճուղու 

թիվ 55 շենքի 9-րդ 

բնակարան 

օգնություն 

քաղաքացուն 

08.06.2019 

ժ.13:44 

08.06.2019 

ժ.14:37 

քաղաքացի 

Հովհաննիսյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Երևանյան խճուղու 

թիվ 55 շենքի 9-րդ 

բնակարանի բնակիչ 

Հրանուշ 

Սրապյաինին ծնվ. 

1956թ. անհրաժեշտ 

է անվասայլակով 

իջեցնել և մոտեցնել 

վերականգնողական 

կենտրոնից 

ժամանած 

ավտոմեքենային: 

  Ժ.13:46-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes» 390vv01), որը կանչի վայր 

է հասել ժ.14:02-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.14:37-ին): 

 Ժ.14:24-ին հրշեջ-փրկարարները 

Հրանուշ Սրապյանին իջեցրել և 

մոտեցրել են ավտոմեքենային: 

քաղաքացի 

Հովհաննիսյա

նից  

0 0 
 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Վարդբաղ 

թաղամասի թիվ 5 

շենքի 32-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
09.06.2019 

ժ.16:22 

09.06.2019 

ժ.17:18 

քաղաքացի 

Պապոյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Վարդբաղ 

թաղամասի թիվ 5 

շենքի 32-րդ 

բնակարանի դռան 

բանալին կորել է, 

ինչից բնակարան 

մուտք գործելը 

դարձել է 

անհնարին. դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.16:24-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes 911», 390vv01), որը կանչի 

վայր է հասել ժ.16:33-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.17:18-ին): 

Ժ.16:24-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ ոստ. 

կապիտան Աղեկյանին: 

Ժ.16:56-ին հրշեջ-փրկարարները բացել 

են Սուսաննա Պապոյանի բնակարանի 

դուռը: 

քաղաքացի 

Պապոյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Տ.Ճարտարապետ 

փողոցի թիվ 15 

շենքի 45-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
10.06.2019 

ժ.21:02 

10.06.2019 

ժ.21:53 

քաղաքացի 

Թելեժյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Տ.Ճարտարապետ 

փողոցի թիվ 15 

շենքի 45-րդ 

բնակարանի դռան 

փականը խափանվել 

է, ինչից բնակարան 

մուտք գործելը 

դարձել է 

անհնարին. դուռը 

բացելու 

համարանհրաժեշտ 

Ժ.21:04-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes 911» 390vv01), որը կանչի 

վայր է հասել ժ.21:16-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.21:53-ին): 

Ժ.21:05-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժին ՕՀ 

ոստ.ավագ լետենանտ Մուրադյանին: 

Ժ.21:33-ին հրշեջ-փրկարարները բացել 

են Արման Թելեժյան բնակարանի 

դուռը: 

քաղաքացի 

Թելեժյանից  
0 0 

 



է փրկարարների 

օգնությունը: 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Շիրակացի 

փողոցում գտնվող 

կաթի 

գործարանում 

,«Գրանդ Քենդի» 

բազա 

հրդեհ 
10.06.2019 

ժ.23:01 

10.06.2019 

ժ.23:45 

քաղաքացի 

Սահակյանից 

ահազանգ է 

ստացվել, որ 

Շիրակացի 

փողոցում գտնվող 

կաթի գործարանում 

հրդեհ է բռնկվել: 

Ժ.23:02-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է թիվ 

48 ՀՓՋ-ի ընդհանուր պրոֆիլի 

փրկարար փ/ծ սերժանտ Տոմոյանին, 

ժ.23:03-ին ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ 

փ/ծ ավագ ենթասպա Փոստոյանին, 

ժ.23:10-ին ոստիկանության Կումայրու 

բաժնի ՕՀ ոստ.ավագ լետենանտ 

Մուրադյանին իսկ ժ.23:16-ին՝ էլ. 

ցանցի հերթապահ Աղաբալյանին: 

Ժ.23:03-ին դեպքի վայր են մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից երկու մարտական հաշվարկ 

(«KamAZ» 435vv01, KamAZ» 250vv01), 

որոնք կանչի վայր են հասել ժ.23:09-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.23:45-ին և ժ.23:45-

ին): 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.23:11-ին, 

մարվել՝ ժ.23:35-ին: Այրվել է էլ. 

Վահանակը՝ ամբողջությամբ և մոտ 

1գ.մ մալուխ: 

«Գրանդ Քենդի» բազայի տնօրեն 

Տիգրան Սահակյանը վերին 

վերջույթների շրջանում ստացել է 

այրվածքներ և հոսպիտալացվել 

Գյումրու ԲԿ, որտեղ ստանալով 

առաջին բուժօգնություն, դուրս է գրվել:  

քաղաքացի 

Սահակյանից  
0 1 

 



Շիրակ 

ք,Գյումրի Աճեմյան 

փողոցի թիվ 25/1 

հասցեում 

կանչ առանց 

հրդեհի 

11.06.2019 

ժ.02:39 

11.06.2019 

ժ.03:14 

Ժ.02:39-ին «ՍՕՍ 

ՍԻՍԹԵՄՍ» 

հակահրդեհային 

ազդարարման 

համակարգով 

ազդանշան է 

ստացվել Աճեմյան 

փողոցի թիվ 25/1 

հասցեում գտնվող 

մարզային 

գրադարանից։ 

Ժ.02:43-ին 

ստացված 

տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ 

փ/ծ ավագ 

ենթասպա 

Փոստոյանին: 

Ժ.02:46-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, 

(«KamAZ 435vv01) որը կանչի վայր է 

հասել ժ.02:56-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.03:14): 

Տեղազննման արդյունքում հրդեհի 

նշաններ չեն հայտնաբերվել: 

Պարզվել է, որ տեղի է ունեցել 

համակարգի խափանում:  

«ՍՕՍ 

ՍԻՍԹԵՄՍ» 

հակահրդեհայ

ին 

ազդարարման 

համակարգով  

0 0 
 

Շիրակ 

ք,Մարալիկ 

Դերժինսկու 

փողոցի թիվ 10 

շենքի 30-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
11.06.2019 

ժ.08:14 

11.06.2019 

ժ.09:00 

քաղաքացի 

Բաբաջանյանից 

ահազանգ է 

ստացվել, որ 

Դերժինսկու փողոցի 

թիվ 10 շենքի 30-րդ 

բնակարանի դռան 

փականը խափանվել 

է, բնակիչը մնացել է 

ներսում. դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.08:16-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ 

ենթասպա Փոստոյանին, իսկ ժ.08:19-

ին՝ ոստիկանության Մարալիկի բաժի 

ՕՀ ոստ. կապիտան Մանուկանին: 

  Ժ.08:19-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 

51 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Isuzu» 726vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.08:23-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.09:00-ին): 

   Ժ.08:53-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Միշա Աբաջյանի բնակարանի 

դուռը: 

քաղաքացի 

Բաբաջանյան

ից 

0 0 
 

Շիրակ 

ք,Գյումրի Սայաթ-

Նովա և 14-րդ 

փողոցների 

խաչմերուկ 

հրդեհ 
11.06.2019 

ժ.22:15 

11.06.2019 

ժ.23:06 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց 

ահազանգ է 

ստացվել, որ 

Սայաթ-Նովա և 14-

րդ փողոցների 

խաչմերուկի 

մոտակայքում 

այրվում է 

աղբաման: 

   Ժ.22:17-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«KamAZ» 250vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.22:29-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.23:06-ին): 

  Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.22:34-ին, 

մարվել՝ ժ.22:43-ին:  

  Աղբամանում այրվել է շինարարական 

աղբ՝ մոտ 1 խ.մ:  

անձը 

չպարզված 

քաղաքացուց  

0 0 
 



Շիրակ 

ք,Գյումրի Մուշ 2 

թաղամասի 68-րդ 

շենքի 28-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
12.06.2019 

ժ.15:53 

12.06.2019 

ժ.17:04 

 քաղաքացի 

Հովակյանից 

ահազանգ է 

ստացվել, որ Մուշ 2 

թաղամասի 68-րդ 

շենքի 28-րդ 

բնակարանի դռան 

բանալին կորցնելու 

պատճառով 

բնակարան մուտք 

գործելը դարձել է 

անհնարին, ներսում 

գտնվում է 

անկողնային 

հիվանդ մայրը. 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնություն: 

Ժ.15:55-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 

Հովհաննիսյանին, իսկ ժ.15:59-ին` 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ ոստ. 

Կապիտան Աղեկյանին: 

Ժ.15:59-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes 911» 390vv01), որը կանչի 

վայր է հասել ժ.16:13-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.17:04-ին): 

Ժ.16:28-ին հրշեջ-փրկարարները բացել 

են Անժիկ Հովակյանի բնակարանի 

դուռը: 

քաղաքացի 

Հովակյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

Ազատանի գյուղ 1-

ին փողոցի  թիվ 38 

տուն  

պտտահողմ 
13.06.2019 

ժ.15:41 

13.06.2019 

ժ.16:48 

 Ազատանի 

գյուղապետ 

Իկիլիկյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

պտտահողմը պոկել 

է գյուղի տներից 

մեկի տանիքը: 

Ժ.16:43-ին դեպքի վայր է մեկնել ՄՓՎ 

ՕԽ-ն («UAZ», 363vv01)՝ կապիտան 

Ավետիսյանի գլխավո-րությամբ (կանչի 

վայր՝ ժ.16:04-ին, վերադարձ՝ ժ.16:48-

ին): Պարզվել է, որ 1-ին փողոցի 

Խաչատուր Սարգսյանին պատկանող 

թիվ 38 տան տանիքը (մոտ 200 ք.մ) 

քամուց պոկվել է և ընկել, փլուզվել է 

նաև ավտոտնակի ճակատային պատը 

(մոտ 4 ք.մ): 

Ժ.15:45-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառա-վարման և 

հանրապետական գործադիր 

մարմինների հարցերով վարչության 

պետ Անտոնյաին, իսկ ժ.17:25-ին՝ 

ՃԿԱԿ-ում ՀՀ քաղաքաշինության 

կոմիտեի ներկայացուցիչ Ս. 

Թորոսյանին: 

 Ազատանի 

գյուղապետ 

Իկիլիկյանից 

0 0 
 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 2-րդ 

գերեզմանատան 

մոտակայքում 

օգնություն 

կենդանուն 

14.06.2019 

ժ.09:34 

14.06.2019 

ժ.10:26 

քաղաքացի 

Հակոբյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 2-րդ 

գերեզմանատան 

մոտակայքում խոզն 

ընկել է դիտահորը. 

Դուրս բերելու 

համար անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.09:36-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes» 390vv01), որը կանչի վայր 

է հասել ժ.09:48-ին, (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.10:26-ին): 

  Ժ.09:59-ին հրշեջ-փրկարարներն 

Արայիկ Առաքելյանին պատկանող 

խոզին դուրս են բերել դիտահորից: 

քաղաքացի 

Հակոբյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

Գուսանագյուղ 

գյուղի 3-րդ փողոցի 

6-րդ տուն  

տեղեկատվությ

ան փոխանցում 

15.06.2019 

ժ.19:53 
- 

քաղաքացի 

Հարությունյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 3-րդ 

փողոցի 6-րդ տուն 

թռչուններ են մտել, 

իրենց հաջողվել է 

մեկին բռնել, իսկ 

մնացածը թռել են 

բակի եղևնու վրա և 

ձայներ են 

արձակում: 

Ժ.19:56-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Գուսանագյուղի գյուղապետ 

Ղազարյանին, իսկ Ժ.19:58-ին 

մարզպետարանի գյուղատնտեսության 

և բնապահպանության բաժնի պետ 

Մանուկյանին: 

 Ժ.20:20-ին Գուսանագյուղի 

գյուղապետ Ղազարյանից տեղեկացա, 

որ վանդակում գտնվող թռչունը նման է 

բուի և ազատ են արձակելու անվտանգ 

վայրում, իսկ եղևնիների վրա 

գտնվողները իրենցից վնաս չեն 

ներկայացնում և փրկարարների կարիք 

չկա: 

   ժ.21:17-ին քաղաքացի 

Հարությունյանը կրկին ահազանգել է՝ 

պահանջելով բնապահպան 

մասնագետի կարծիք՝ թռչնի գիշատիչ 

լինել չլինելու վերաբերյալ: 

Ժ.21:25-ին տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է ՀՀ Շրջակա միջավայրի 

նախարարության Շիրակի մարզային 

տեղամասի պետ Գասպարյանին՝ ով 

կապ է հաստատել քաղաքացիների 

հետ: 

քաղաքացի 

Հարությունյա

նից 

0 0 
 

Շիրակ 

ք,Գյումրի Խրիմյան 

Հայրիկ փողոցի 

վերջնամասում  

արգելափակվա

ծ ավտոմեքենա 

15.06.2019 

ժ.22:06 

15.06.2019 

ժ.22:37 

քաղաքացի 

Սարգսյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Խրիմյան 

Հայրիկ փողոցի 

վերջնամասում 

ավտոմեքենա է 

արգելափակվել 

ցեխակույտի մեջ. 

դուրս բերելու 

համար անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.22:07-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedess Benz» 911, 390vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.22:17-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.22:37-ին): 

Ժ.22:22-ին հրշեջ-փրկարարներներն 

արգելափակումից դուրս բերել «Nissan 

Patrol» մակիշի 05VV400 պ/հ (վարորդ 

Գևորգ Սարգսյան) ավտոմեքենան: 

քաղաքացի 

Սարգսյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

ք,Գյումրի Գ. 

Նժդեհի փողոցի 1/5 

հասցեում գտնվող 

«Լե Կաֆե» 

սրճարանի բակում  

օձի կանչ 
16.06.2019 

ժ.22:06 

16.06.2019 

ժ.22:06 

քաղաքացի 

Վարդազարյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Գ. 

Նժդեհի փողոցի 1/5 

հասցեում գտնվող 

«Լե Կաֆե» 

սրճարանի բակում 

օձ է նկատվել, որին 

բռնելու և անվտանգ 

տարածք 

տեղափոխելու 

համար անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.12:05-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ(«Mercedes 911», 390vv01), 

որը կանչի վայի է հասել ժ.12:11-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.12:56-ին): 

Ժ.12:38-ին հրշեջ-փրկարարները բռնել 

են լորտու տեսակի սողուն և 

տեղափոխել անվտանգ տարածք: 

քաղաքացի 

Վարդազարյա

նից 

0 0 
 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Կոշտոյան 

փողոց,5-րդ 

հանրակացարան, 

1-ի սենյակ 

հրդեհ 
16.06.2019 

ժ.15:49 

16.06.2019 

ժ.16:31 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց 

ահազանգ է 

ստացվել, որ 

Կոշտոյան փողոցի 

թիվ 5 հասցեում 

գտնվող 

հանրակացարանում 

այրվում է գազի 

բալոն: 

Ժ.15:50-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է թիվ 

48 ՀՓՋ-ի պարամեդիկ փ/ծ սերժանտ 

Կիրակոսյանին, ժ.15:52-ին՝ ՄՃԿԿ 

ավագ հրահանգիչ փ/ծ լեյտենանտ 

Թևանյանին, ժ.16:00-ին ոստի-

կանության Մուշի բաժնի ՕՀ օգնական 

ոստ.ավագ սերժանտ Զաքարյանին, իսկ 

ժ․16:12-ին «1-03» ծառայության 

կարգավար Գալստյանին: 

Ժ.15:51-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«KamAZ» 250vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.15:58-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ժ.16:31-ին): 

Պարզվել է, որ Կոշտոյան փողոցի 5-րդ 

հանրակացարան 1-ի սենյակում 3 կգ-

ոց գազի բալոնից տեղի է ունեցել 

արտահոսք՝ հրդեհի բռնկմամբ։ 

Մինչ հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 

հասնելը՝ հրդենհը մարվել է տեղի 

ուժերով։ Այրվել է գազի բալոնից 

արտահոսած գազը։ 

Գազի արտահոսքից բնակիչ Լուսինե 

Ղազարյանի (ծնվ 1974թ․) 

ինքնազգացողությունը վատացել է, 

շտաբօգնության աշխատակիցները 

ցուցաբերել են համապատասխան 

օգնություն: 

անձը 

չպարզված 

քաղաքացուց  

0 0 
 



Շիրակ 

Ախուրյան-Բասեն 

գյուղերի 

ավտոճանապարհի 

5-րդ կմ-ին 

ՃՏՊ 
16.06.2019 

ժ.16:47 

16.06.2019 

ժ.17:20 

քաղաքացի 

Թադևոսյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Ախուրյան-Բասեն 

ավտոճանապարհին 

տեղի է ունեցել ՃՏՊ. 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնություն: 

Ժ.16:50-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 53 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.16:56-ին, 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.17:20-ին): 

 

Ժ.16:50-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է ՀՀ 

ոստիկանության Ախուրյան բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Աթոյանին, իսկ ժ.16:51-ին 

«1-03» ծառայության կարգավար 

Կարապետյանին: 

 

Պարզվել է, որ դեռևս չբացահայտված 

հանգամանքներում Ախուրյան-Բասեն 

ավտոճանապարհին 5-րդ կմ-ին 

«Mercedes» մակնիշի 17QD707պ/հ 

(վարորդ՝ Հակոբ Սարգսյանը ծնվ. 

1992թ) ավտմեքենան, ինչից վարորդը 

տարբեր աստիճանի մարմնական 

վնասվացքներով հոսպիտալացվել է 

Գյումրու ԲԿ, որտեղ բժիշկները 

տուժածի առողջական վիճակը 

գնահատել են միջին ծանրության: 

 

Ժ.17:05-ին հրշեջ-փրկարարները 

հոսանքազրկել են ավտոմեքենան և 

փակել են գազի բալոնի փականը: 

քաղաքացի 

Թադևոսյանից  
0 1 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Ինտերնացիոնալ 

փողոցում՝ Բի 

Լայն -ի շենքի 

մոտակայք 

հրդեհ 
16.06.2019 

ժ.18:25 

16.06.2019 

ժ.18:58 

քաղաքացի 

Դավթյանից 

ահազանգ է 

ստացվել, որ 

Ինտերնացիոնալ 

փողոցում՝ Բի 

Լայն -ի շենքի 

մոտակայքում, 

այրվում է 

աղբաման: 

Ժ.18:28-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է թիվ 

48 ՀՓՋ-ի պարամեդիկ փ/ծ սերժանտ 

Կիրակոսյանին, ժ.18:31-ին՝ ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 

ենթասպա Հովհաննիսյանին, իսկ 

ժ.18։34-ին՝ ոստիկանության 

Կումայրիի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Հայտոսյանին: 

Ժ.18:29-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ(«KamAZ»250vv01), որը կանչի 

վայր է հասել ժ.18:36-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.18:58-ին): 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.18:37-ին, 

մարվել՝ ժ.18:42-ին: Գորկու փողոց 70/3 

հասցեում տեղադրված աղբամանում 

այրվել է աղբ (մոտ 1 խ.մ): 

քաղաքացի 

Դավթյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

Մեծ Մանթաշ 

գյուղի 2-րդ փողոցի 

1-ին նրբանցքի թիվ 

1 տուն  

Սոցիալ 

կենցաղային 

կանչ 

17.06.2019 

ժ.09:14 

17.06.2019 

ժ.10:45 

քաղաքացի 

Սիմոնյանից 

ահազանգ է 

ստացվել, որ Մեծ 

Մանթաշ գյուղի 2-րդ 

փողոցի 1-ին 

նրբանցքի թիվ 1 

տան նկուղ աղվես է 

մտել. դուրս բերելու 

համար անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.09:17-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 

Մարգարյանին, իսկ ժ.09:22-ին՝ Մեծ 

Մանթաշի գյուղապետ Ա.Գրիգորյանին: 

 Ժ.09:30-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 

49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«GAZel», 265vv01), որը կանչի վայի է 

հասել ժ.09:54-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.10:45-ին): 

 Տեղազննման արդյունքում աղվես չի 

հայտնաբերել, հրշեջ-փրկարարները 

փակել են նկուղ տանող անցքերը: 

 Դեպքի վայրում է գտնվել Մեծ 

Մանթաշի գյուղապետ Ա.Գրիգորյանը:  

քաղաքացի 

Սիմոնյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Արթիկ 

Անկախության 

փողոցի թիվ 39 

շենք 

Սպառնացող 

վտանգի 

վերացում 

17.06.2019 

ժ.16:37 

17.06.2019 

ժ.17:12 

քաղաքացի 

Հովհաննիսյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Անկախության 

փողոցի թիվ 39 

շենքի մոտակայքում 

բարդու ճյուղը 

փոկվել և կախվել է, 

առկա է ընկնելու 

վտանգ. անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.16:40-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«GAZel», 265vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.16:44-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.17:12-ին): 

 Ժ.16:45-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Արթիկ բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Խաչատրյանին: 

 Ժ.17:05-ին հրշեջ-փրկարարները 

կտրել են պոկված ճյուղը:  

քաղաքացի 

Հովհաննիսյա

նից  

0 0 
 

Շիրակ 

Ղարիբջանյան 

խճուղու թիվ 

125/004 տնակին 

հարակից 

տարածքում  

հրդեհ 
17.06.2019 

ժ.19:11 

17.06.2019 

ժ.20:04 

քաղաքացի 

Թովմասյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Ղարիբջանյան 

խճուղու թիվ 

125/004 տնակին 

հարակից 

տարածքում այրվում 

է խոտածածկ 

տարածք: 

Ժ.19:13-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«KamAZ», 435vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.19:25-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.20:04-ին): 

Ժ.19:14-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Կումայրի բաժնի ՕՀ-ի 

օգնական ոստ. ավագ ենթասպա 

Դոխոլյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.19:30-ին, 

մարվել՝ ժ.19:35-ին: Այրվել է մոտ 200 

ք.մ խոտածածկույթ: 

քաղաքացի 

Թովմասյանից  
0 0 

 



Շիրակ 
Լեն-Գէս թաղ.շենք 

1 բն.10 հասցե 

տեղեկատվությ

ան փոխանցում 

17.06.2019 

ժ.20:31 
- 

քաղաքացի  

Տերտերյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Լենգեսավան 

թաղ.շենք 1 բն.10 

հասցեի քսանամյա 

Անահիտ 

Տերտերյանը՝ ով 6.5 

ամսական հղի է, 

մեջքի հատվածում 

ցավ 

ունի,անհրաժեշտ է 

ՇԲՕ: 

Ժ.20:34-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Ախուրյանի - ծառայության 

կարգավար Ապինյանին: 

քաղաքացի  

Տերտերյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

Գյումրի-Երևան 

ավտոճանապարհի 

22-րդ կմ-ին 

ճՏՊ 
18.06.2019 

ժ.03:59 

18.06.2019 

ժ.04:46 

քաղաքացի 

Ոսկանյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Գյումրի-

Երևան 

ավտոճանապարհի 

22-րդ կմ-ին տեղի է 

ունեցել ՃՏՊ. 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնություն: 

  Ժ.03:59-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 

51 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

 որը կանչի վայր է 

հասել ժ.04:09-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.04:46-ին): Պարզվել է, որ Գյումրի-

Երևան ավտոճանապարհի 22-րդ կմ-ին, 

դեռևս չբացահայտված 

հանգամանքներում, «Opel Astra G » 

մակնիշի 35OR127 պ/հ (վարորդ Արմեն 

Ոսկանյան, ծնվ.1980թ.) ավտմեքենան 

դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի 

հատվածից և շրջվել, ինչից վարորդը 

ստացել է տարբեր աստիճանի 

մարմնական վասվածքներ: 

 Ժ.03:59-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Անիի բաժնի ՕՀ-ի 

օգնական ոստ. ենթասպա Դավթյանին 

և «1-03» ծառայության կարգավար 

Սմբատյանին: 

Ա. Ոսկանյանը հոսպիտալացվել 

Գյումրու ԲԿ, որտեղ բժիշկները 

տուժածի առողջական վիճակը 

գնահատել են միջին ծանրության: 

Հրշեջ-փրկարարները հոսանքազրկել 

են ավտոմեքենան և փակել գազի 

բալոնի փականը: 

քաղաքացի 

Ոսկանյանից  
0 1 

 



Շիրակ 

ք.Արթիկ Սասունցի 

Դավիթ 2/3 շենքի 

41-րդ բնակարան 

փակ դուռ 
18.06.2019 

ժ.10:09 

18.06.2019 

ժ.10:27 

քաղաքացի 

Կեզափյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ ք.Արթիկ 

Սասունցի Դավիթ 

2/3 շենքի 41-րդ 

բնակարանի բնակիչ 

Նադյա Ղուկասյանը 

վատառողջ է՝ չի 

կարող մոտենալ 

դռանը և բացել, 

դուռը բացելու 

համարանհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.10:10-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.10:12-ին ZIL 130 

ԱԲ-40 63Բ 516vv01 (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.10:27-ին): 

Ժ.10:11-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Արթիկի ՈՍ բաժին լետենանտ 

Ալեքսանյանին, ժ.10:17-ին Արթիկի 

ՇԲՕ հերթապահ բուժքույր 

Սարգսյանին: 

Ժ.10:16-ին հրշեջ-փրկարարները բացել 

են Նադյա Ղուկասյանին պատկանող 

բնակարանի դուռը և նրան 

հայտնաբերել հյուրասենյակում 

բազմոցին: 

քաղաքացի 

Կեզափյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

Զորակերտ 

համայնքի 1 

փողոցի 7-րդ տուն 

գայլերի 

հարձակում 

18.06.2019 

ժ.11:40 
- 

Արփի համայնքի 

աշխատակազմի 

քարտուղար 

Հազրյանից ստացվել 

է տեղեկատվություն, 

որ մոտ ժ.05:00-ին 

գայլերը հոշոտել են 

Զորակերտ 

համայնքի 1 փողոցի 

7-րդ տան բնակիչ 

Չապաև 

Մուրադյանին 

պատկանող 31 

գլուխ ոչխար: 

Ժ.11:45-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Շիրակի մարզպետարանի 

գյուղատնտեսության բաժնի պետ 

Նալբանդյանին: 

Արփի 

համայնքի 

աշխատակազ

մի 

քարտուղար  

0 0 
 

Շիրակ 

ք,Գյումրի Արամ 

Խաչատրյան 

փողոցի թիվ 31 

շենքի 79-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
19.06.2019 

ժ.16:25 

18.06.2019 

ժ.17:02 

քաղաքացի 

Պետրոսյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Արամ 

Խաչատրյան 

փողոցի թիվ 31 

շենքի 79-րդ 

բնակարանի 

բնակիչը չի 

արձագանքում դռան 

թակոցներին և 

հեռախոսազանգերի

ն. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.16:27-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes 911» 390vv01), որը կանչի 

վայր է հասել ժ.16:40-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.17:02-ին): 

Ժ.16:28-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստականության Մուշի բաժնի ՕՀ ոստ. 

ավագ լեյտենանտ Մուրադյանին, իսկ 

ժ.16:29-ին՝ շտապօգնության 

կարգավար Գևորգյանին: 

Մինչ հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 

հասնելը՝ Քնարիկ Պետրոսյանը 

(ծնվ.1952թ.) ինքնուրույն բացել է դուռը: 

քաղաքացի 

Պետրոսյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

ք,Գյումրի Տրդատ 

Ճարտարապետ 

փողոց 

արգելափակվա

ծ ավտոմեքենա 

19.06.2019 

ժ.18:56 

19.06.2019 

ժ.19:48 

քաղաքացի 

Հայրապետյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Տրդատ 

Ճարտարապետ 

փողոցում 

ավտոմեքենաներն 

արգելափակվել են 

անձրևաջրերի մեջ 

(ավտոմեքենաներից 

մեկում կան 

երեխաներ). դուրս 

բերելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.18:57-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes 911», 390vv01), որը կանչի 

վայր է հասել ժ.19:10-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.19:48-ին): 

Ժ.19:03-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

քաղաքապետարանի 

բնակտնտեսության և 

համատիրությունների համակարգման 

բաժնի պետ Վարդգես Սամսոնյանին: 

Ժ.19:31-ին հրշեջ-փրկարարներն 

արգելափակումից դուրս են բերել 

«Mercedes»,մակնիշի 22UL712 պ/հ 

(վարորդ Խաչատուր Միքայելյան) և 

«Opel Vectra» մակնիշի 35ZD173 պ/հ 

(վարորդ Սիմիկ Կիրակոսյան) 

ավտոմեքենաները: 

քաղաքացի 

Հայրապետյան

ից 

0 0 
 

Շիրակ 

ք,Գյումրի Անի 

թաղամասի 7-րդ 

փողոցի 14-րդ 

շենքի թիվ 18 

բնակարան 

տեղեկատվությ

ան փոխանցում 

20.06.2019 

ժ.10:25 
- 

քաղաքացի 

Ղազարյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Անի 

թաղամասի 7-րդ 

փողոցի 14-րդ շենքի 

թիվ 18 բնակարանի 

ծխնելույզից ագռավը 

ընկել է լոգարանի 

կախովի 

առաստաղի վրա. 

անհրաժեշտ է 

օգնություն: 

  Ժ.10:40-ին կապ է հաստատվել 

ահազանգող քաղաքացու հետ և 

տրամադրվել է անհատի 

հեռախոսահամար ով կարող է 

հեռացնել թռչունին: 

քաղաքացի 

Ղազարյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Ավտոկայան 

թաղամասի թիվ 

104/424 տնակ 

Տեղատարափ 

անձրև 

(ջրալցում) 

20.06.2019 

ժ.12:38 
- 

քաղաքացի 

Բարիկյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Ավտոկայան 

թաղամասի թիվ 

104/424 տնակ 

հորդառատ 

անձրևից ջուր է 

լցվել,ջուրը 

հեռացնելու համար 

անհրաժեշտ է 

օգնություն: 

Ժ.12:41-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

քաղաքապետարանի ԱԻ հարցերով 

գլխավոր մասնագետ Հովհաննիսյանի, 

իսկ ժ. 12:43-ին Վիոլիա Ջուր ՓԲԸ-

ի Շիրակ տեղամասի պետ Վարոսյանին 

Քաղաքացուն տրամադրվել է նաև 

անհատի հեռախոսահամաո ով կարող 

է հեռացնել կուտակված ջուրը: 

քաղաքացի 

Բարիկյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Ավտոկայան 

թաղամասի թիվ 

104/271 տնակ 

Տեղատարափ 

անձրև 

(ջրալցում) 

20.06.2019 

ժ.13:06 
- 

քաղաքացի 

Աբելյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Ավտոկայան 

թաղամասի թիվ 

104/271 տնակ 

հորդառատ 

անձրևից ջուր է 

լցվել,ջուրը 

հեռացնելու համար 

անհրաժեշտ է 

օգնություն: 

Ժ.13:08-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

քաղաքապետարանի 

բնակտնտեսության և 

համատիրությունների համակարգման 

բաժնի պետ Վարդգես Սամսոնյանին:, 

իսկ ժ. 13:11-ին Վիոլիա Ջուր ՓԲԸ-

ի Շիրակ տեղամասի պետ Վարոսյանին 

Քաղաքացուն տրամադրվել է նաև 

անհատի հեռախոսահամաո ով կարող 

է հեռացնել կուտակված ջուրը: 

քաղաքացի 

Աբելյանից 
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի Արագած 

փողոցի 3Ա շենքի 

10-րդ բնակարան 

փակ դուռ 
20.06.2019 

ժ.16:04 

20.06.2019 

ժ.16:53 

քաղաքացի 

Հակոբյանից 

ահազանգ է 

ստացվել, որ 

Արագած փողոցի 3Ա 

շենքի 10-րդ 

բնակարանի դռան 

փականը խափանվել 

է, ինչից բնակարան 

մուտք գործելը 

դարձել է 

անհնարին. դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.16:06-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes» 390vv01), որը կանչի վայր 

է հասել ժ.16:15-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.16:53-ին): 

Ժ.16:08-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Կումայրու բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Հայտոսյանին: 

Ժ.16:28-ին հրշեջ-փրկարարները բացել 

են Անահիտ Հակոբյանին պատկանող 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Հակոբյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Երևանյան խճուղու 

թիվ 63Ա շենքի 9-

րդ բնակարան 

փակ դուռ 
20.06.2019 

ժ.21:18 

20.06.2019 

ժ.00:01 

քաղաքացի 

Ոսկանյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Երևանյան խճուղու 

թիվ 63Ա շենքի 9-րդ 

բնակարանի դռան 

բանալին կորցնելու 

պատճոռով 

բնակարան մուտք 

գործելը դարձել է 

անհնարին. դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.21:18-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes» 390vv01), որը կանչի վայր 

է հասել ժ.21:30-ին, (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.00:01-ին): 

Ժ.21:19-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Կումայրու բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Հայտոսյանին: 

Ժ.23:43-ին հրշեջ-փրկարարները բացել 

են Վարդան Ոսկանյանին պատկանող 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Ոսկանյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

ք,Արթիկ Լմբատ 2 

թաղամասի թիվ 40 

շենքի 3-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
21.06.2019 

ժ.12:47 

21.06.2019 

ժ.13:36 

քաղաքացի 

Իսրայելյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Լմբատ 2 

թաղամասի թիվ 40 

շենքի 3-րդ 

բնակարանի դուռը 

փակվել է, 

բնակիչները մնացել 

են ներսում. դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.12:50-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ («ZIL 

130», 516vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.12:56-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.13:36-ին): 

Ժ.12:52-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Խաչատրյանին: 

Ժ.13:20-ին հրշեջ-փրկարարները բացել 

են Աղվան Խաչատրյանի բնակարանի 

դուռը:  

քաղաքացի 

Իսրայելյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Շահումյան փողոցի 

թիվ 131 հասցեում 

հրդեհ 
21.06.2019 

ժ.16:07 

21.06.2019 

ժ.17:57 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց 

ահազանգ է 

ստացվել, որ 

Շահումյան 

փողոցում` շուկայի 

մոտակաքում 

գտնվող արագ 

սննդի կրպակում 

տեղի է ունեցել գազի 

արտահոսք` հրդեհի 

բռնկումով: 

Ժ.16:08-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է թիվ 

48 ՀՓՋ-ի հրշեջ-փրկարար փ/ծ ավագ 

սերժանտ Մալխասյանին, իսկ ժ.16:10-

ին` ՄՃԿԿ առաջին կարգի մասնագետ 

Վարդանյանին, ժ.16:14-ին՝ 

ոստիկանության Կումայրու բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Սարգսյանին, իսկ ժ.16:32-

ին՝ էլ.ցանցի կարգավար Մանուկյանին: 

Ժ.16:10-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«KamAZ», 435vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.16:17-ին (վերադարձի 

ճանապարհից՝ ժ.16:59-ին, վերադարձել 

է նույն հրդեհի վայր): Պարզվել է, որ 

հրդեհը բռնկվել է Շահումյան փողոցի 

թիվ 131 հասցեում՝ Կամո 

Մանուկյանին պատկանող արագ 

սննդի կրպակում: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.16:23-ին, 

մարվել՝ ժ.16:41-ին: Այրվել է կրպակի 

ներքին երեսպատման փայտյա 

կառուցատարրերն՝ ամբողջությամբ 

(մոտ 10 ք.մ), սառնարանը, գազօջախը 

և 2 աթոռ՝ մասամբ: 

Ժ.16:59-ին էլ.ցանցի կարգավար 

Մանուկյանից տեղեկատվություն է 

ստացվել, որ Շահումյան փողոցի թիվ 

131 հասցեում գտնվող արագ սննդի 

կրպակի տանիքից ծուխ է նկատվում: 

Ժ.16:59-ին վերադարձի ճանապարհից 

դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ի 

մարտական հաշվարկը («KamAZ», 

435vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.17:04-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.17:57-

անձը 

չպարզված 

քաղաքացուց  

0 0 
 



ին):Տեղազննման արդյունքում հրդեհի 

նշաններ չեն հայտնաբերվել. 

հրդեհաշիջումից հետո տանիքից դուրս 

եկած գոլորշին թողել է հրդեհի 

տպավորություն: 

 

Շիրակ Տուֆաշեն գյուղ հրդեհ 
21.06.2019 

ժ.17:24 

21.06.2019 

ժ.19:14 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Տուֆաշեն 

գյուղի մոտակայքում 

այրվում է 

չբնակեցված վագոն-

տնակ: 

Ժ.17:25-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ («ZIL 

130», 516vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.17:30-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.19:14-ին): 

Ժ.17:28-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Խաչատրյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.17:43-ին, 

մարվել՝ ժ.18:32-ին: Այրվել է վագոն-

տնակն՝ ամբողջությամբ (մոտ 27 ք.մ): 

անձը 

չպարզված 

քաղաքացուց  

0 0 
 



Շիրակ 
ք,Գյումրի «50-

ամյակի» կամրջ 

ինքնասպանութ

յան փորձ 

21.06.2019 

ժ.21:33 

21.06.2019 

ժ.21:53 

ին քաղաքացի 

Սողոմոնյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

քաղաքացին 

փորձում է 

ինքնասպանություն 

գործել՝ ցած 

նետվելուվ «50-

ամյակի» կամրջից: 

Ժ.21:34-ին դեպքի վայր է մեկնել ՄՃԿԿ 

ՕԽ-ն՝ փ/ծ լեյտենանտ Գասպարյանի 

գլխավորությամբ (անձնական 

ավտոմեքենայով) (կանչի վայր՝ ժ.21:40-

ին, վերադարձ՝ ժ.21:55-ին): 

Ժ.21:35-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes-Benz», 390vv01), որը կանչի 

վայր է հասել ժ.21:40-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.21:53-ին): 

Ժ.21:36-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության ՄՎ ՕՀ-ի օգնական 

ոստ. ավագ ենթասպա Հովսոյանին, իսկ 

ժ.21:37-ին՝ շտապօգնության 

կարգավար Տոնոյանին: 

Ժ.21:42-ին հրշեջ-փրկարարների և 

ոստիկանների համատեղ ուժերով 

կանխել են Արթուր Մադոյանի 

(ծնվ.1980թ.) ինքնասպանության 

փորձը, ում ոստիկանության 

աշխատակիցները տեղափոխել են 

ոստիկանության Մուշի բաժին: 

Դեպքի վայրում է գտնվել Շիրակի ՄՓՎ 

պետ փ/ծ փոխգնդապետ Ա.Գյոզալյանը: 

 քաղաքացի 

Սողոմոնյանի

ց  

0 0 
 

Շիրակ 
Լեն-Գէս թաղամաս 

թիվ 22 տնակում  
օձի կանչ 

22.06.2019 

ժ.14:06 

22.06.2019 

ժ.15:00 

քաղաքացի 

Ավետիսյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Վահրամաբերդ 

համայնքի Լեն-Գէս 

թաղամասի թիվ 22 

տնակում նկատվել է 

օձ, որին բռնելու և 

անվտանգ տարածք 

տեղափոխելու 

համար անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.14:08-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ(«Mercedes 911» 390vv01), 

որը կանչի վայի է հասել ժ.14:26-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.15:00-ին): 

Տեղազննման արդյնունքում օձ չի 

հայտնաբերվել: 

քաղաքացի 

Ավետիսյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

ք,Գյումրի Վ. 

Սարգսյան փողոցի 

«Երկրաֆիզիկայի և 

Ինժիներային 

Սեյսմաբանության 

Ինսիտուտ» 

ՊՈԱԿ-ի 

մոտակայք 

հրդեհ 
22.06.2019 

ժ.20:13 

22.06.2019 

ժ.20:43 

քաղաքացի 

Պողոսյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Վ. 

Սարգսյան փողոցի 

«Երկրաֆիզիկայի և 

Ինժիներային 

Սեյսմաբանության 

Ինսիտուտ» ՊՈԱԿ-

ի մոտակայքում 

այրվում է աղբ: 

Ժ.20:13-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ(«KamAZ»250vv01), որը կանչի 

վայր է հասել ժ.20:18-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.20:43-ին): 

Ժ.20:14-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ ոստ. 

ավագ լեյտենանտ Մուրադյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.20:20-ին, 

մարվել՝ ժ.20:23-ին: Այրվել է մոտ 3 ք.մ 

խոտածածկույթ: 

քաղաքացի 

Պողոսյանից  
0 0 

 

Շիրակ 
Հոռոմ գյուղի 

հանդամասում  

տեղեկատվությ

ան փոխանցում 

23.06.2019 

ժ.00:57 
- 

քաղաքացի 

Մուրադյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Հոռոմ 

գյուղի 

հանդամասում 

վնասվել է խմելու 

ջրի բարձր ճնշման 

խողովակը, ջուրը 

հոսում է արտեր: 

Ժ.20:14-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

«Վիոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի օպերատոր 

կարգավար Թորոսյանին: 

քաղաքացի 

Մուրադյանից 
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի Կ. 

Դեմիրճյան փողոցի 

6-րդ նրբանցքի թիվ 

16 տան 

սննդային 

թունավորում 

23.06.2019 

ժ.06:04 
- 

«1-03» ծառայության 

հերթապահ բժիշկ 

Մարտիրոսյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն 

մասին, որ սննդային 

թունավորման 

նախանշաններով 

Գյումրու ԲԿ են 

հոսպիտալացվել Կ. 

Դեմիրճյան փողոցի 

6-րդ նրբանցքի թիվ 

16 տան բնակիչներ 

Էլիզա 

Մանուկյանյանը 

(ծնվ. 1999թ.), 

Մարիամ (ծնվ. 

1990թ) և Սրբուհ 

(ծնվ. 1979թ) 

Բուլդոկյանները: 

Բժիշկները 

տուժածների 

առողջական 

վիճակը գնահատել 

- 

«1-03» 

ծառայության 

հերթապահ 

բժիշկ 

Մարտիրոսյա

նից  

0 3 
 



են բավարար: 

Շիրակ 

Ամասիա, Հովտուն, 

Բանդիվան, 

Ջրաձոր  

կարկտահարու

թյուն 

23.06.2019 

ժ.21:15 
- 

Ամասիա համայնքի 

ղեկավար 

Հարությունյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն 

մասին, որ Ամասիա, 

Հովտուն, 

Բանդիվան և 

Ջրաձոր 

բնակավայրերում 

տեղացել է 

կարկուտ: 

Ժ.22:21-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

մարզպետարանի հանրապետական 

գործա-դիր մարմինների տարածքային 

ստորաբաժանումների գործունեության 

համակարգման վարչության պետ 

Անտոնյանին, իսկ ժ.22:22-ին՝ 

գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության պետ 

Մանուկյանին: 

  Համայնքի տարածքը «ՀՄԵՎԱՆԾ» 

կենտրոնի կողմից չի վերահսկվում: 

Ամասիա 

համայնքի 

ղեկավար 

Հարությունյա

նից  

0 0 
 

Շիրակ 

Արեգնադեմ գյուղի 

3-րդ փողոցի թիվ 5 

տան բակում 

օձի կանչ 
24.06.2019 

ժ.13:04 

24.06.2019 

ժ.13:04 

քաղաքացի 

Կոշտոյանյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Արեգնադեմ գյուղի 

3-րդ փողոցի թիվ 5 

տան բակում՝ 

անասնագոմի մոտ, 

նկատվել է օձ. 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը։ 

Ժ.13:07-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 50 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.13:21-ին «ZIL» 

512vv01 (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.14:10-ին): 

Տեղազննման արդյունքում օձ չի 

հայտնաբերվել: 

քաղաքացի 

Կոշտոյանյան

ից 

0 0 
 



Շիրակ 
գ,Աշոցք թիվ 1 

դպրոցի դիմաց 
հրդեհ 

24.06.2019 

ժ.16:49 

24.06.2019 

ժ.17:18 

քաղաքացի 

Հակոբյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ դպրոցի 

դիմաց այրվում է 

էլ.սյուն: 

Ժ.16:50-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 52 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«ZIL-130» 508vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.16:54-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

17:18-ին): 

Ժ.16:59-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Աշոցքի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Կարապետյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.16:57-ին, 

մարվել՝ ժ.17:02-ին: Մասամբ այրվել է 

էլ.վահանակ: 

քաղաքացի 

Հակոբյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի Անի 

թաղամաս 13-րդ 

փողոցի 8Ա շենքի 

10-րդ բնակարան 

փակ դուռ 
24.06.2019 

ժ.18:10 

24.06.2019 

ժ.19:38 

քաղաքացի 

Սահակյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Անի 

թաղամաս 13-րդ 

փողոցի 8Ա շենքի 

10-րդ բնակարանի 

դռան փականը 

խափանվել է. դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.18:13-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes» 390vv01), որը կանչի վայր 

է հասել ժ.18:29-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.19:38-ին): 

Ժ.19:10-ին հրշեջ-փրկարարները բացել 

են Նազան Սահակյանի բնակարանի 

դուռը: 

քաղաքացի 

Սահակյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

գ,Մայիսյան 1-ին 

փողոցի  թիվ 34 

տուն 

հրդեհ 
24.06.2019 

ժ.20:27 

24.06.2019 

ժ.21:10 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց 

ահազանգ է 

ստացվել, որ 

Մայիսյանի 

գյուղապետարանի 

դիմաց այրվում է 

խոտածածկ 

տարածք: 

Ժ.20:32-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է թիվ 

48 ՀՓՋ-ի պարամեդիկ փ/ծ սերժանտ 

Կիրակոսյանին, իսկ ժ.20:35-ին՝ ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 

ենթասպա Փոստոյան: 

Ժ.20:33-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«KamAZ» 435vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.20:45-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.21:10-ին): 

Ժ.20:33-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«KamAZ» 250vv01), որը ժ.20:34-ին, 

անհրաժեշտությունը վերանալու 

պատճառով, վերադարձել է (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.20:34-ին): 

Ժ.21:12-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Ախուրյանի բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Հարությունյանին: 

Հրդեհը մարվել է տեղի ուժերով․ այրվել 

է 1-ին փողոցի Ազատ Դավթյանին 

անձը 

չպարզված 

քաղաքացուց 

0 0 
 



պատկանող թիվ 34 տան տանիքի 

փայտյա կառուցատարրերից 1 ք.մ 

հատված: 

Շիրակ 

Ազատան գյուղի 

37-րդ փողոցի թիվ 

33 տան բակում  

հրդեհ 
24.06.2019 

ժ.21:37 

24.06.2019 

ժ.23:23 

քաղաքացի 

Ճղրիկյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Ազատան 

գյուղի 37-րդ փողոցի 

թիվ 33 տան բակում 

այրվում ոչ բնակելի 

տնակ (ցախանոց), 

անհրաժեշտ է 

հրշեջ-

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.21:40-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 53 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Իսուզու» 728vv01 պ/հ), որը կանչի 

վայր է հասել ժ.21:55-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ 23:23-ին): 

Ժ.21:42-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Ախուրյանի բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Հարությունյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.21:10-ին, 

մարվել՝ ժ.22:42-ին: Ամբողջությամբ 

այրվել է Կարեն Ճղրիկյանին 

պատկանող վագոն-տնակը և ներսում 

կուտակած մոտ 0,5 խ.մ վառելափայտը: 

 
 
 

քաղաքացի 

Ճղրիկյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

Հոռոմ, Նոր Կյանք, 

Վարդաքար, 

Լուսակերտ, 

Սարատակ, 

Հովտաշեն և 

Բենյամին 

համայնքներ 

կարկտահարու

թյուն 

24.06.2019 

ժ.15:14 
- 

Հոռոմ, Նոր Կյանք և 

Վարդաքար 

համայնքների 

վարչական 

ղեկավարներից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել, որ 

ժ.15:38-ի 

սահմաններում 

ընկած 

ժամանակահատված

ում, համայնքների 

վարչական 

տարածքներում 

տեղացել է 

կարկուտ:  

Ժ.16:10-ին 

ստացվածտեղեկատվությունը 

փոխանցվել է Շիրակի 

մարզպետարանի ՏԻՄ 

հարցերովվարչության պետի տեղակալ 

Գրիգորյանին, որը իր հերթին 

հաղորդեց ևս 4 համայնքի 

կարկտահարության դեպք Լուսակերտ, 

Սարատակ, Հովտաշեն և Բենյամին: 

Հոռոմ, Նոր 

Կյանք և 

Վարդաքար 

համայնքների 

վարչական 

ղեկավարների

ց  

0 0 
 

Շիրակ ք,Գյումրի 
տեղեկատվությ

ան փոխանցում 

24.06.2019 

ժ.15:14 

24.06.2019 

ժ.15:14 

 քաղաքացի 

Այվազյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ իր 

ընկերոջը 

անհրաժեշտ է 

հոգեբույժի 

օգնություն: 

Ժ.18:47-ին տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է Գյումրու հոգեբուժարանի 

բուժքույր Բաղդասարյանին: 

քաղաքացի 

Այվազյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Արթիկ 

Անկախության 

փողոցի թիվ 21 

հանրակացարային 

շենքի 6-րդ սենյակ 

փակ դուռ 
25.06.2019 

ժ.17:18 

25.06.2019 

ժ.18:14 

քաղաքացի 

Մանուկյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Անկախության 

փողոցի թիվ 21 

հանրակացարային 

շենքի 6-րդ սենյակի 

դուռը միջանցիկ 

քամուց փակվել է, 

ինչից սենյակ մուտք 

գործելը դարձել է 

անհնարին. դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.17:21-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ («ZIL 

130», 516vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.17:27-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.18:14-ին): 

Ժ.17:24-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Խաչատրյան: 

Ժ.17:46-ին հրշեջ-փրկարարները բացել 

են Վեռա Յուզբաշյանի սենյակի դուռը:  

քաղաքացի 

Մանուկյանից 
0 0 

 



Շիրակ 

ք,Գյումրի Չարենցի 

փողոցի թիվ 17ա 

շենքի 13-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
25.06.2019 

ժ.17:53 

25.06.2019 

ժ.20:00 

քաղաքացի 

Մանուկյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Չարենցի 

փողոցի թիվ 17ա 

շենքի 13-րդ 

բնակարանի դռան 

փականը խափանվել 

է, ինչից բնակարան 

մուտք գործելը 

դարձել է 

անհնարին. դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.17:55-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes 911», 390vv01), որը կանչի 

վայր է հասել ժ.18:14-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.20:00-ին): 

Ժ.17:56-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ ոստ. 

ավագ լեյտենանտ Մուրադյանին: 

Ժ.19:37-ին հրշեջ-փրկարարները բացել 

են համասեփականատերեր Արմեն և 

Գայանե Կիրակոսյան-ներին 

պատկանող բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Մանուկյանից 
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Ղանդիլյան փող. 

11ա շենքի 17-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
27.06.2019 

ժ.08:20 

27.06.2019 

ժ.09:09 

քաղաքացի 

Ասոյանից ահազանգ 

է ստացվել այն 

մասին, որ Գյումրի 

քաղաքի Ղանդիլյան 

փող. 11ա շենքի 17-

րդ բնակարանի 

դռան փականը 

խափանվել է, 

բնակիչները մնացել 

են դրսում. դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.08:21-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(<<Մերսեդես բենց>> ,390 VV 01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.08:29-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.09:09-ին): 

Ժ.08:24-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է ՈՍ 

Կումայրու բաժնի ՕՀ օգն. ոստ. ավագ 

Մկրտչյանին: 

Հրշեջ-փրկարարները բացել են Անտոն 

Ասոյանին ծնվ.1947թ պատկանող 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Ասոյանից 
0 0 

 

Շիրակ 

Ամասյա, Հովտուն, 

Բանդիվան, 

Ջրաձոր, 

Գոգհովիտ, Թորոս, 

Հողմիկ, Ալվար, 

Շիրակ, Կրաշեն, 

Մեծ Սարիար, 

Ախուրյան, Բասեն, 

Ջրառատ, Հովիտ, 

Կառնուտ, Ջաջուռ 

և Փանիկ 

համայնքներ 

կարկտահարու

թյուն 

27.06.2019 

ժ.14:00 
- 

Ամասյա, Հովտուն, 

Բանդիվան, 

Ջրաձոր, Գոգհովիտ, 

Թորոս, Հողմիկ, 

Ալվար, Շիրակ, 

Կրաշեն, Մեծ 

Սարիար, 

Ախուրյան, Բասեն, 

Ջրառատ, Հովիտ, 

Կառնուտ, Ջաջուռ և 

Փանիկ 

համայնքների 

վարչական 

ղեկավարներից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել, որ 

ժ.13:53-ի 

սահմաններում 

- 

Ամասյա, 

Հովտուն, 

Բանդիվան, 

Ջրաձոր, 

Գոգհովիտ, 

Թորոս, 

Հողմիկ, 

Ալվար, 

Շիրակ, 

Կրաշեն, Մեծ 

Սարիար, 

Ախուրյան, 

Բասեն, 

Ջրառատ, 

Հովիտ, 

Կառնուտ, 

Ջաջուռ և 

Փանիկ 

0 0 
 



ընկած 

ժամանակահատված

ում, համայնքների 

վարչական 

տարածքներում 

տեղացել է 

կարկուտ: 

Վնասների չափերը 

ճշտվում են: 

համայնքների 

վարչական 

ղեկավարների

ց  

Շիրակ 

գ,Անուշավան 

համայնքի  19-րդ 

փողոցի թիվ 33 

տան մոտակա 

անասնագոմ  

ուժեղ քամի 
27.06.2019 

ժ.16:04 
- 

Անուշավան 

համայնքի 

համայնքապետ 

Հակոբյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն 

մասին, ուժեղ 

քամուց պոկվել և 

վնասվել է 19-րդ 

փողոցի Ղարիբ 

Ղարամանյանին 

պատկանող թիվ 33 

տան մոտակա 

անասնագոմի 

տանիքը:  

- 

Անուշավան 

համայնքի 

համայնքապե

տ Հակոբյանից  

0 0 
 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Թումանյան 

փողոցի 6-րդ 

նրբանցք 64 տուն  

փակ դուռ 
28.06.2019 

ժ.07:45 

28.06.2019 

ժ.08:01 

քաղաքացի 

Սարգսյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Թումանյան փողոցի 

6-րդ նրբանցք 64 

տան բնակչուհին չի 

արձագանքում 

հեռախոսազանգերի

ն և դռան 

թակոցներին: Դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.07:47-ին դեպքիվայր է մեկնել թիվ48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

ժ.07:50-ին անհրաժեշտությունը 

վերանալու պատճառով հետ է կանչվել 

«ՄերսեդեսԲենց» 911 390 vv 01 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.08:01-ին): 

քաղաքացի 

Սարգսյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

ք. Արթիկ Գետափ 

գյուղի 

գերեզմանատան 

մոտակայք 

հրդեհ 
28.06.2019 

ժ.16:09 

28.06.2019 

ժ.17:05 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց 

ահազանգ է 

ստացվել, որ 

Գետափ գյուղի 

գերեզմանատան 

մոտակայքում 

այրվում է 

խոտածածկ 

տարածք: 

Ժ.16:09-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է թիվ 

49 ՀՓՋ-ի հրշեջ-փրկարար փ/ծ 

սերժանտ Զոհրաբյանին, ժ.16:10-ին՝ 

ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 

Հովհաննիսյանին, իսկ ժ.12:13-ին՝ 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի ՕՀ 

ոստ. լեյտենանտ Ալեքսանյանին: 

Ժ.16:10-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«ZIL-130» 516vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.16:37-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.17:05-ին): 

Մինչ հրշեջ փրկարարներչ կանչի վայր 

հասնելը՝ հրդեհը մարվել է տեղի 

ուժերով: 

Այրվել է մոտ 100 ք.մ խոտածածկույթ:  

անձը 

չպարզված 

քաղաքացուց  

0 0 
 

Շիրակ 
ք. Գյումրի 

Աբովյան փողոց 

տեղեկատվությ

ան փոխանցում 

28.06.2019 

ժ.17:43 

28.06.2019 

ժ.17:47 

քաղաքացի 

Աբելյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ տեղացած 

անձրևից 

առաջացած 

սելավաջրերը 

կուտակվել են տան 

դիմաց Աբովյան 

փողոցի թիվ 24 տան 

դիմաց առկա է տուն 

լցվելու վտանգ. 

անհրաժեշտ է 

հատուկ տեխնիկա 

կուտակված ջուրը 

հեռացնելլու համար: 

Ժ.17:47-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

քաղաքապետարանի 

բնակտնտեսության և 

համատիրությունների համակարգման 

բաժնի պետ Վարդգես Սամսոնյանին:, 

իսկ ժ. 17:50-ին Վիոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի 

Շիրակ տեղամասի պետ Վարոսյանին 

քաղաքացի 

Աբելյանից 
0 0 

 

Շիրակ 

ք. Գյումրի Մուշ 2 

թաղամասի 7-րդ 

փողոցի 2/1 շենքի 

16-րդ բնակարան 

փակ դուռ 
28.06.2019 

ժ.18:25 

28.06.2019 

ժ.19:00 

քաղաքացի 

Սուքիասյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ Մուշ 2 

թաղամասի 7-րդ 

փողոցի 2/1 շենքի 

16-րդ բնակարանի 

բնակիչը 

(անչափահաս), չի 

արձագանքում դռան 

թակոցներին և 

հեռախոսազանգերի

ն. անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնություն: 

Ժ.18:27-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes» 390vv01), որը կանչի վայր 

է հասել ժ.18:39-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.19:00-ին):                                                                                                                                              

Ժ.18:28-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Կումայրու բաժնի ՕՀ 

օգ-նական ոստ. ավագ սերժանտ 

Զաքարյանին: 

Մինչ հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 

հասնելն՝ երեխան արթնացել և բացել է 

դուռը:  

քաղաքացի 

Սուքիասյանի

ց  

0 0 
 



Շիրակ 

Գյումրի, 

Հայկավան և Ողջի 

համայնքների 

վարչական 

տարածքներ 

կարկտահարու

թյուն(ուժեղ 

քամի) 

28.06.2019 

ժ.18:30 
- 

ժ.17:10-ից մինչ 

17:25-ն Գյումրի, 

Հայկավան և Ողջի 

համայնքների 

վարչական 

տարածքներում 

տեղացել է 

կարկուտ. վնասների 

չափերը ճշտվում են: 

Նույն 

ժամանակահատված

ում ուժեղ քամու 

հետևանքով 

վնասվել է 

համայնքի 9-րդ 

փողոցի թիվ 2 և թիվ 

4 տան տանիքները 

(5-6 հատ 

ազբոշիֆեր), ինչպես 

նաև «Գյումրու 

Օլիմպիական 

Հերթափոխի 

Պետական 

Մարզական Քոլեջ» 

ՊՈԱԿ-ի տանիքի 

ցինկապատ 

թիթեղները (մոտ 

250 ք.մ): 

Ժ.18:35-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Շիրակի մարզպետարանի ՏԻՄ 

հարցերով վարչության պետ 

Անտոնյանին: 

Դեպքի մասին տեղեկացվել են ՃԿԱԿ-

ում ՀՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների, ՀՀ կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարությունների, ՀՀ 

քաղաքաշինության պետական 

կոմիտեի ներկայացուցիչներ 

Մ․Ազարյանին, Ա․Էդոյանին և 

Մ․Հարությունյանին։ 

Գյումրի, 

Հայկավան և 

Ողջի 

համայնքների 

վարչական 

տարածքներից 

0 0 
 

Շիրակ 

ք. Արթիկ 

Անկախության 

փողոցի 29-րդ 

շենքի 9-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
28.06.2019 

ժ.18:53 

28.06.2019 

ժ.19:07 

քաղաքացի 

Թորիկյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Անկախության 

փողոցի 29-րդ շենքի 

9-րդ բնակարանի 

դռան փականը 

խափանվել է 

բնակարան մուտք 

գործելը դարձել է 

անհնարին. 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնություն: 

Ժ.18:52-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«ZIL-130» 516vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.18:55-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.19:07-ին): 

Ժ.18:55-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի ՕՀ 

ոստ. լեյտենանտ Ալեքսանյանին: 

Ժ.19:02-ին հրշեջ-փրկարարները բացել 

են Ալվարդ Թորիկյանին պատկանող 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Թորիկյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Մ.Խորենացու 

փողոցի 2-րդ շենքի 

36-րդ բնակարան 

փակ դուռ 
28.06.2019 

ժ.21:48 

28.06.2019 

ժ.22:49 

քաղաքացի 

Սահակյանից 

ահազանգ է 

ստացվել, որ 

Մ.Խորենացու 

փողոցի 2-րդ շենքի 

36-րդ բնակարանի 

դուռը միջանցիկ 

քամուց փակվել է, 

բանալին մնացել է 

ներսում. 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնություն: 

Ժ.21:50-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes 911» 390vv01), որը կանչի 

վայր է հասել ժ.22:02-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.22:49-ին): 

Ժ.18:28-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

օգնական ոստ. ավագ լեյտենանտ 

Մուրադյանին: 

Ժ.22:06-ին հրշեջ փրկարարները բացել 

են Գայանե Սահակյանին պատկանող 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Սահակյանից  
0 0 

 

Շիրակ 
Արթիկի և Անիի 

տարածաշրջաններ 

կարկտահարու

թյուն 

29.06.2019 

ժ.15:00 
- 

ժ.14:47-ից մինչ 

ժ.15:40-ը կարկուտ է 

տեղացել Արթիկի 

տարածաշրջանի 

Հայկասար, Հոռոմ, 

Պեմզաշեն (չի 

տուժել), Վարդաքար 

(չի տուժել), Գետափ 

(չի տուժել) 

համայնքներում և 

Անիի 

տարածաշրջանի 

Ձորակապ, Լանջիկ, 

Քարաբերդ, Ջրափի, 

Սառնաղբյուր 

համայնքներում և 

Մարալիկ 

քաղաքում: 

Ժ.15:37-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Շիրակի մարզպետարանի ՏԻՄ 

հարցերով վարչության պետ 

Անտոնյանին: 

Արթիկի և 

Անիի 

տարածաշրջա

ններից 

0 0 
 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Ղանդիլյան փողոցի 

թիվ 11ա շենքի, 8-

րդ բնակարան 

փակ դուռ 
29.06.2019 

ժ.16:00 

29.06.2019 

ժ.16:41 

քաղաքացի 

Հակոբյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Ղանդիլյան փողոցի 

թիվ 11ա շենքի, 8-րդ 

բնակարանի դռան 

փականը խափանվել 

է, երեխան մնացել է 

ներսում. դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.16:01-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes Benz», 390vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.16:06-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.16:41-ին): 

Ժ.16:29-ին հրշեջ-փրկարարները բացել 

են Ռիմա Հակոբյանի բնակարանի 

դուռը. ներսում են գտնվել Մարկ 

Ճակուրյանը (ծնվ.2018թ) և Գոհար 

Մելքոնյանը (ծնվ.1951թ.): 

քաղաքացի 

Հակոբյանից  
0 0 

 



Շիրակ 

ք. Մարալիկ 

Ձեռժինսկու 

փողոցի թիվ 2 

հասցեում գտնվող 

«Բումերանգ» 

խանութ-սրահում  

հրդեհ 
29.06.2019 

ժ.18:34 

29.06.2019 

ժ.18:53 

քաղաքացի 

Փիլոյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Ձեռժինսկու փողոցի 

թիվ 2 հասցեում 

գտնվող 

«Բումերանգ» 

խանութ-սրահում 

այրվում է 

էլ.գեներատոր: 

Ժ.18:35-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 51 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Isuzu», 726vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.18:37-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.18:53-ին): 

Ժ.18:35-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Անիի բաժնի ՕՀ ոստ. 

կապիտան Թադևոսյանին: 

Հրդեհը մարվել է ժ.18:45-ին: Այրվել է 3 

անջատիչ և 1 գ.մ էլ.մալուխ: 

քաղաքացի 

Փիլոյանից 
0 0 

 

Շիրակ 
Լեռնակերտ գյուղի 

միջնակարգ դպրոց 
ուժեղ քամի 

29.06.2019 

ժ.19:00 
- 

Լեռնակերտ գյուղի 

միջնակարգ դպրոցի 

տնօրեն 

Կիրակոսյանից 

ահազանգ է 

ստացվել, որ 

դպրոցի տանիքի 

թիթեղյա ծածկը 

քամուց մասամբ 

պոկվել է և ընկել. 

անհրաժշետ է 

իրականացնել 

վնասի գնահատում: 

Ժ.19:00-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 

ենթասպա Հարությունյանին, իսկ 

ժ.19:06-ին՝ մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառավարման և 

հանրապետական գործադիր 

մարմինների հարցերով վարչության 

պետ Անտոնյանին: 

Ժ.19:03-ին կապ է հաստատվել դպրոցի 

տնօրեն Կիրակոսյանի հետ, վերջինս 

հայտնել է, որ քամու հետևանքով 

դպրոցի տանիքի ազբոշիֆերները (մոտ 

80 ք.մ) պոկվել և ընկել են, 

փրկարարների օգնության 

անհրաժեշտությունը չկա: 

Լեռնակերտ 

գյուղի 

միջնակարգ 

դպրոցի 

տնօրեն 

Կիրակոսյանի

ց 

0 0 
 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Բուլվարային 

թաղամաս 

արգելափակվա

ծ ավտոմեքենա 

30.06.2019 

ժ.00:17 

30.06.2019 

ժ.01:30 

քաղաքացի 

Հարությունյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Բուլվարային 

թաղամասում 

ավտոմեքենան 

արգելափակվել է 

ցեխակույտում. 

դուրս բերելու 

համար անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.00:19-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

 որը 

կանչի վայր է հասել ժ.00:34-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.01:30-ին): 

Ժ.01:18-ին հրշեջ-փրկարարները 

«Nissan Tiida» մակնիշի 35TZ652 պ/հ 

(վարորդ Արտակ Հարությունյան) 

ավտոմեքենան դուրս են բերել 

ճանապարհի երթևեկելի հատված: 

քաղաքացի 

Հարությունյա

նից 

0 0 
 



Շիրակ 

ք. Մարալիկ  

Մադաթյան 

փողոցի թիվ 17 

շենքի 3-րդ մուտք 

օգնություն 

կենդանուն 

30.06.2019 

ժ.08:29 

30.06.2019 

ժ.09:04 

քաղաքացի 

Հովհաննիսյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Մադաթյան փողոցի 

թիվ 17 շենքի 3-րդ 

մուտքում շուն կա, 

որն 

անհանգստացնում է 

բնակիչներին. 

անհրաժեշտ է 

օգնություն:  

Ժ.08:31-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 51 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.08:40-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.09:04-ին): 

Ժ.08:50-ին հրշեջ-փրկարարները շանը 

տեղափոխել են անվտանգ տարածք 

քաղաքացի 

Հովհաննիսյա

նից  

0 0 
 

Շիրակ 

Մարմաշեն 

համայնքի 

վարչական 

տարածք 

կարկտահարու

թյուն 

30.06.2019 

ժ.17:02 
- 

Մարմաշեն 

համայնքի 

վարչական 

ղեկավար 

Տիգրանյանից 

տեղեկություն է 

ստացվել այն 

մասին, որ ս.թ 

հունիսի 28-ին 

ժ.16:00-ից մինչև 

ժ.16:15-ը համայնքի 

վարչական 

տարածքում 

տեղացել է 

կարկուտ. վնասների 

չափերը ճշտվում են: 

Ժ.17:06-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Շիրակի մարզպետարանի ՏԻՄ 

հարցերով վարչության պետ 

Անտոնյանին: 

Համայնքի տարածքը «ՀՄԵՎԱՆԾ» 

կենտրոնի կողմից չի վերահսկվում: 

Մարմաշեն 

համայնքի 

վարչական 

ղեկավար 

Տիգրանյանից 

0 0 
 

Շիրակ 

Երազգավորս 

գյուղի 5-ին փողոցի 

թիվ 79 տուն 

հրդեհ 
30.06.2019 

ժ.20:35 

30.06.2019 

ժ.21:52 

քաղաքացի 

Մարգարյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Երազգավորս գյուղի 

5-ին փողոցի թիվ 79 

տանը  տեղի է 

ունեցել գազի 

բալոնի պայթուն: 

Ժ.20:36-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 53 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Isuzu» 728vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.20:56-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

21:52-ին): 

Ժ.20:40-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Ախուրյանի բաժնի ՕՀ 

ոստ. Մայոր Հարությունյանին: 

Պարզվել է որ Ռազմիկ Մարգարյանին 

պատկանող տան խոհանոցում տեղի է 

ունեցել գազի բալոնից (30 կ.գ) 

գազօջախ միացման հատվածում 

արտահոսք՝ հրդեհի բռնկումով: 

Հրդեհը մարվել է տեղի ուժերով: Այրվել 

է խոհանոցի առաստաղը մոտ 7 ք.մ և 

նախամուտքի առաստաղը մոտ 7.5 ք.մ: 

քաղաքացի 

Մարգարյանի

ց  

0 0 
 



Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Հաղթանակի 

փողոցի թիվ 1 շենք 

ուժեղ քամի 
30.06.2019 

ժ.20:56 

30.06.2019 

ժ.22:19 

քաղաքացի 

Սերոբյանից 

ահազանգ է 

ստացվել այն 

մասին, որ 

Հաղթանակի 

փողոցի թիվ 1 շենքի 

տանիքի թիթեղները 

քամուց թուլացել են, 

կա ընկնելու վտանգ. 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.21:00-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ 

(«Mercedes 911» 390 vv 01), որը կանչի 

վայր է հասել ժ.21:06-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.22:19-ին): 

Ժ.21:19-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Կենտրոն համատիրության նախագահ 

Մ.Ջուհարյանին: Պարզվել է, որ 

տանիքի թիթեղները մոտ (80 ք.մ) 

քամուց պոկվել են և ոլորվել: 

Ժ.22:01-ին հրշեջ-փրկարարները 

ժամանակավոր ամրացրել են ոլորված 

հատվածը:  

Դեպքի վայրում է գտնվել ՄՓՎ 

վարչության պետի տեղակալ փ/ծ 

գնդապետ Կ.Եղշատյանը: 

քաղաքացի 

Սերոբյանից  
0 0 

 

 


