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Շիրակ 

ք,Արթիկ 

Բաղրամյան 

2 հասցեում 

հրդեհ 
01.12.2019 

ժ.09:49 

01.12.201

9 ժ.10:05 

«Արթիկ» ԲԿ-ի հերթապահ 

բուժքույր Խաչատրյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ 

հրդեհ է բռնկվել ԲԿ-ի 

հետնամասում գտնվող 

գազաբաշխիչ կայանում: 

Ժ.09:50-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Արթիկի 

բաժնի ՕՀ օգնական ոստ. ավագ 

լեյկտենանտ Ալեքսանյանին, 

ժ.09:53-ին` «1-04» ծառայության 

կարգավար Հարությունյանին, 

իսկ ժ.09:55-ին` Հ և ՏԱՀՎ 

հետաքննիչ Մուրադյանին: 

Ժ.09:51-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Isuzu» 727vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.09:53-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.10:05-ին): 

Պարզվել է, որ միջին ճնշման 

գազաբաշխիչ կայանի 

խողովակից տեղի է ունեցել 

գազի արտահոսք՝ հրդեհի 

բռնկումով, մինչ հրշեջ-

փրկարարների կանչի վայր 

հասնելը՝ հրդեհը մարվել է տեղի 

ուժերով: 

Մասամբ այրվել է կայանում 

գտնվող գազի հաշվիչը: 

Դեպքի վայրում են գտնվել 

Արթիկի «1-04» ծառայության 

աշխատակիցները:  

Արթիկ ԲԿ-ի 

հերթապահ 

բուժքույր 

Խաչատրյան

ից 

0 0 
 



Շիրակ 

Ավտոկայան 

թաղամասի 

թիվ 104/623 

տնակ 

այլ 

սոցիալ 

կենցաղ

ային 

կանչ 

02.12.2019 

ժ.04:07 

02.12.201

9 ժ.05:30 

քաղաքացի Մանուկյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ հաստաբուն 

ծառը պոկվել և ընկել է 

Ավտոկայան թաղամասի 

թիվ 104/623 տնակի վրա. 

անհրաժետ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.04:09-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.04:21-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.05:30-ին): 

Ժ.04:10-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Կումայրի 

բաժնի ՕՀ ոստ. կապիտան 

Թադևոսյանին, իսկ ժ.04:25-ին 

մարզային էլ. ցանցի կարգավար 

Քերոբյանին: 

Պարզվել է, որ բարդին (մոտ 60 

սմ տրամագծով) ընկել է Ջեմմա 

Մանուկյանին պատկանող 

տնակի և ավտոտնակի վրա՝ 

վնասելով ավտոտնակում 

կայանած «Mercedes E320» 

մակնիշի 35AR031 պ/հ (սեփա-

կանատեր Տիգրան Ավետիսյան) 

ավտոմոեքնան, առկա է տնակի 

փլուզման վտանգ. տուժածներ 

չկան: 

Ժ.04:50-ին հրշեջ-փրկարարները 

հեռացրել են վտանգավոր 

հատվածը: Մյուս հատվածը 

հեռացնելու համար անհրաժեշտ 

է հատուկ տեխնիկա: Տնակում 

բնակվում է 2 քաղաքացի: 

քաղաքացի 

Մանուկյան

ից 

0 0 
 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Վարդբաղ 1-

ին 

մկրոշրջանի 

4-րդ 

թաղամասի 

թիվ 5 շենքի 

8-րդ 

բնակարան 

կանչ 

առանց 

հրդեհի 

02.12.2019 

ժ.13:50 

02.12.201

9 ժ.14:36 

անձը չպարզված 

քացաքացուց ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ 

Վարդբաղ 1-ին 

մկրոշրջանի 4-րդ 

թաղամասի թիվ 5 շենքի 

8-րդ բնակարան ծուխ է 

լցվում: 

Ժ.13:52-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («KamAZ» 250vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.14:06-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.14:36-ին): 

Պարզվել է, որ բնակարանը 

ծխալցվում է շենքի ընդհանուր 

ծխատարից. հրդեհի նշաններ 

չկան: 

Ժ.13:55-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Մուշի բաժնի 

ավագ տեսուչ ոստ. ավագ 

Լոռեցյանին, ժ.14:10-ին՝ Հ և 

ՏԱՀՎ հետաքննիչ Մուրադյանին, 

իսկ ժ.14:27-ին՝ »Էյ-Ջի» 

ընկերության գործավար 

Կիրակոսյանին:  

անձը 

չպարզված 

քացաքացու

ց 

0 0 
 

Շիրակ 

Գյումրի-

Բավրա 

ավտոճանա

պարհի 10-

րդ կմ-ում  

ՃՏՊ 
02.12.2019 

ժ.21:20 
- 

Վրաստանի 

հանրապետության 

քաղաքացի Գոկմանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Գյումրի-

Բավրա 

ավտոճանապարհի 10-րդ 

կմ-ում տեղի է ունեցել 

ՃՏՊ. «DAF» մակնիշի 

MT442TM պ/հ 

բեռնատարը 

մերկասառույցի 

պատճառով դուրս է եկել 

ավտոճանապարհի 

երթևեկելի հատվածից և 

բախվել բետոնե 

պատնեշին, տուժածներ 

չկան. անհրաժեշտ է 

ճանապարհային 

ոստիկանություն: 

Ժ.21:21-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ՃՈ դասակի հրամանատար 

ոստ. մայոր Ասրյանին, իսկ 

ժ.21:23-ին՝ ԱԱԾ ՕՀ-ին և 

«Մերձմոսկովյան» ՃՇՇ ՓԲԸ-ի 

աշխատակցին: 

Կցորդիչով բեռնատարը 

ճանապարհի երթևեկելի 

հատված դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է հատուկ 

տեխնիկա: 

Վրաստանի 

հանրապետ

ության 

քաղաքացի 

Գոկմանից 

0 0 
 



Շիրակ 

գ,Աշոցք 

Ռուդակովի 

թիվ 2 

հասցեում 

գտնվող 

մշակույթի 

տան մոտ 

հրդեհ 
03.12.2019 

ժ.17:06 

03.12.201

9 ժ.17:25 

քաղաքացի Մարգարյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Ռուդակովի 

թիվ 2 հասցեում գտնվող 

մշակույթի տան 

մոտակայքում այրվում է 

էլ.սյուն: 

Ժ.17:08-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («ZIL-131» 508vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.17:14-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.17:25-ին): 

Ժ.17:13-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Աշոցքի 

բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Գուրգենյանին, իսկ ժ.17:14-ին Հ 

և ՏԱՀՎ հետաքննիչ 

Մուրադյանին: 

Հրդեհը մարվել է տեղի ուժերով: 

Մասնակի այրվել է էլ. սյուն մոտ 

0,30 ք.մ:  

քաղաքացի 

Մարգարյան

ից 

0 0 
 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Մազմանյան 

փողոցի թիվ 

115ա շենքի 

29-րդ 

բնակարան 

փակ 

դուռ 

03.12.2019 

ժ.20:56 

03.12.201

9 ժ.21:53 

քաղաքացի Թադևոսյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Մազմանյան փողոցի թիվ 

115ա շենքի 29-րդ 

բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է, 

բնակիչները մնացել են 

դրսում. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.20:58-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է թիվ 48 ՀՓՋ-ի ընդանուր 

պրոֆիլի փրկարար փ/ծ ավագ 

սերժանտ Տոմոյանին, ժ.21:01-ին՝ 

ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ 

ավագ ենթասպա Փոստոյանին, 

իսկ ժ.21:02-ին՝ ոստիկանության 

Կումայրու բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Սարգսյանին: 

Ժ.21:00-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes Benz» 

390vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.21:05-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.21:53-ին): 

Ժ.21:32-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Ռուբեն Թադևոսյանի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Թադևոսյան

ից 

0 0 
 



Շիրակ 

q,Գյումրի 

Մազմանյան 

փողոցի թիվ 

115ա շենքի 

29-րդ 

բնակարան 

փակ 

դուռ 

04.12.2019 

ժ.13:50 

04.12.201

9 ժ.15:09 

քաղաքացի Թադևոսյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Մազմանյան փողոցի թիվ 

115ա շենքի 29-րդ 

բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է, 

ինչից բնակարան մուտք 

գործելը դարձել է 

անհնարին. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.13:54-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ 

ենթասպա Մելքոնյանին, իսկ 

ժ.13:58-ին՝ ոստիկանության 

Կումայրու բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Սարգսյանին: 

Ժ.13:57-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes Benz» 

390vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.14:05-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.15:09-ին): 

Ժ.14:56-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Մկրտիչ Թադևոսյանի 

բնակարանի դուռը:  

քաղաքացի 

Թադևոսյան

ից 

0 0 
 

Շիրակ 

Գյումրի 

քաղաքի 

Սավոյան  

փողոցի թիվ  

225/083 

տնակ 

տեղեկ

ատվութ

յան 

փոխան

ցում 

04.12.2019 

ժ.03:28 
- 

քաղաքացի  Սերոբյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Գյումրի 

քաղաքի Սավոյան  

փողոցի թիվ  225/083 

տնակի բնակիչը ունի  

սրտի անբավարար  

աշխատանք. անհրաժեշտ 

է ՇԲՕ: 

Ժ.03:29-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է - ծառայության 

հերթապահ Տոնոյանին: 

քաղաքացի  

Սերոբյանից 
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Անտառավա

ն 3-րդ 

թաղամասի 

թիվ 18Գ 

շենքի 11-րդ 

բնակարան 

փակ 

դուռ 

05.12.2019 

ժ.10:14 

05.12.201

9 ժ.10:45 

քաղաքացի Գալոյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Անտառավան 

3-րդ թաղամասի թիվ 18Գ 

շենքի 11-րդ բնակարանի 

դռան փականը 

խափանվել է, բնակիչները 

մնացել են ներսում. դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.10:16-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.10:25-

ին, (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.10:45-ին): 

Ժ.10:16-ին ահազանգի 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է ոստիկանության 

Մուշի բաժնի ՕՀ ոստ. 

կապիտան Մուրադյանին: 

Ժ.10:32-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Հեղինե Գալոյանին 

պատկանող բնակարանի դուռը:  

քաղաքացի 

Գալոյանից 
0 0 

 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Լալայան 

փողոցի թիվ 

1 շենքի 12-

րդ 

բնակարան 

փակ 

դուռ 

05.12.2019 

ժ.13:52 

05.12.201

9 ժ.15:10 

քաղաքացի Դավթյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Լալայան 

փողոցի թիվ 1 շենքի 12-րդ 

բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է, 

երեխան մնացել են 

ներսում. անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնու-

թյունը: 

Ժ.13:54-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.14:06-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.15:10-ին): 

Ժ.10:16-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Կումայրիի 

բաժնի ՕՀ ոստ. կապիտան 

Թադևոսյանին: 

Ժ.14:41-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Արմինե Դավթյանի 

բնակարանի դուռը:  

քաղաքացի 

Դավթյանից 
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Ա. 

Մանուկյան 

փողոցի 

կամրջ 

օգնությ

ուն 

քաղաք

ացուն 

05.12.2019 

ժ.17:05 

05.12.201

9 ժ.17:20 

քաղաքացի Դավոյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

տարօրինակ վարքագծով 

քաղաքացին նստել է Ա. 

Մանուկյան փողոցի 

կամրջի 

արգելապատնեշին. 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.17:07-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ(«Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.17:12-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.17:20-ին): 

Ժ.17:08-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Մուշի բաժնի 

ՕՀ ոստ. կապիտան 

Մուրադյանին, իսկ ժ.17:09-ին՝ 

«1-03» ծառայության կարգավար 

Գևորգյանին: 

Մինչ հրշեջ–փրկարաների կանչի 

վայր հասնելն՝ ոստիկանության 

աշխատակիցները Սամվել 

Ղարիբ-յանին (ծնվ. 1992թ.) 

տեղափոխել ոստիկանության 

Մուշի բաժին: 

քաղաքացի 

Դավոյանից 
0 0 

 



Շիրակ 

Արևիկ 

գյուղի 

մոտակայք 

արգելա

փակում 

05.12.2019 

ժ.17:43 

05.12.201

9 ժ.17:51 

քաղաքացի Քեոչարյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Արևիկ գյուղի 

մոտակայքում մեքենան 

արգելափակվել է 

ջրափոսի մեջ. 

անհրաժեշտ է օգնություն: 

Ժ.17:51-ին հետադարձ կապ է 

հաստատվել քաղաքացի 

Քոչարյանի հետ վերջինս 

հրաժարվել է փրկարարների 

օգնությունից: 

քաղաքացի 

Քեոչարյանի

ց 

0 0 
 

Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Մինաս 

Ավետիսյան 

փողոցի թիվ 

5 շենքի 9-րդ 

բնակարան 

տեղեկ

ատվութ

յան 

փոխան

ցում 

06.12.2019 

ժ.15:37 
- 

անձը չպարղված 

քաղաքացուց ահազանգ է 

ստացվել, որ ինքը 

բնակվում է Գյումրի 

քաղաքի Մինաս 

Ավետիսյան փողոցի թիվ 5 

շենքի 9-րդ բնակարանում 

և ունի սրտի խնդիր. 

անհրաժեշտ է 

կարդիոբրիգադ: 

Ժ.15:38-ին ահազանգը 

փոխանցվել է <<1-03>> 

ծառայության կարգավար 

Գալստյանին: 

անձը 

չպարղված 

քաղաքացու

ց 

0 0 
 



Շիրակ 

Ազատան 

գյուղի 24-րդ 

փողոցի թիվ 

54 տուն  

հրդեհ 
07.12.2019 

ժ.11:56 

07.12.201

9 ժ.15:23 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց ահազանգ է 

ստացվել, որ հրդեհ է 

բռնկվել Ազատան գյուղի 

24-րդ փողոցի թիվ 54 տան 

բակում գտնվող 

անասնագոմում: 

Ժ.11:56-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է թիվ 53 ՀՓՋ-ի հրշեջ-փրկարար 

փ/ծ ավագ սերժանտ 

Տիրատուրյանին, ժ.11:56-ին՝ 

ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ 

ենթասպա Հովհաննիսյանին, 

ժ.12:00-ին՝ ոստիկանության 

Ախուրյանի բաժնի ՕՀ ոստ. 

մայոր Չոմարյանին իսկ ժ.12:02-

ին՝ Հ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ 

Մուրադյանին: 

Ժ.11:57-ին դեպքի վայր են 

մեկնել թիվ 53 ՀՓՋ-ից երկու 

մարտական հաշվարկ («Isuzu» 

728vv01 և «Stayer» 519vv01), 

որոնք կանչի վայր են հասել 

ժ.12:14-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.15:14-ին և ժ.15:23-ին): 

Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է 

Հասմիկ Ստամբոլցյանին 

պատկանող անասնագոմում: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.13:05-

ին, մարվել՝ ժ.14:35-ին: Այրվել 

են անասնագոմի փայտյա 

կառուցատարրերը՝ մոտ 18 ք.մ և 

250 հակ անասնակեր: 

անձը 

չպարզված 

քաղաքացու

ց 

0 0 
 



Շիրակ 

ք. Գյումրի 

Խորենացի 

1-ին 

նրբանցքի 

թիվ 3 

հասցեում 

գտնվող 

«Հայկական 

Կարիտաս» 

բարեսիրակ

ան 

հասարակա

կան 

կազմակերպ

ություն 

կանչ 

առանց 

հրդեհի 

07.12.2019 

ժ.12:21 

07.12.201

9 ժ.13:09 

«ՍՈՍ ՍԻՍԹԵՄՍ» 

հակահրդեհային 

ազդարարման 

համակարգով ազդանշան 

է ստացվել Խորենացի 1-ին 

նրբանցքի թիվ 3 հասցեում 

գտնվող «Հայկական 

Կարիտաս» 

բարեսիրական 

հասարակական 

կազմակերպությունից: 

Ժ.12:21-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է թիվ 48 ՀՓՋ-ի հրշեջ-

ընդհանուր պրոֆիլի փրկարար 

փ/ծ սերժանտ Տոմոյանին, 

ժ.12:24-ին՝ ՄՃԿԿ կրտսեր 

հրահանգիչ փ/ծ ենթասպա 

Հովհան¬նիսյանին, ժ.12:26-ին՝ 

ոստիկանության Մուշի բաժնի 

ՕՀ-ի օգնական ոստ. ենթասպա 

Հովհաննիսյանին, իսկ ժ.12:28–

ին՝ Հ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ 

Մուրադյանին: 

Ժ.12:22-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («KamAZ» 250vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.12:40-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.13:09-ին):  

Տեղազննման արդյունքում 

հրդեհի նշաններ չեն 

հայտնաբերվել: Պարզվել է, որ 

տեղի է ունեցել հավակարգի 

խափանում:  

«ՍՈՍ 

ՍԻՍԹԵՄՍ
» 

հակահրդեհ

ային 

ազդարարմ

ան 

համակարգ

ով 

0 0 
 



Շիրակ 

գ,Ախուրյան 

Գյումրու 

խճուղու 

թիվ 46 

շենքի 

մոտակայաք

ում 

ՃՏՊ 
08.12.2019 

ժ.18:25 

08.12.201

9 ժ.19:05 

քաղաքացի Ծատուրյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Ախուրյանի 

խճուղում տեղի է ունեցել 

ՃՏՊ. կան տուժածներ, 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.18:26-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 53 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Stayer» 519vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.18:29-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.19:05-ին): 

Պարզվել է, որ դեռևս 

չբացահայտված 

հանգամանքներում, Գյումրու 

խճուղու թիվ 46 շենքի 

մոտակայաքում բախվել են 

«Toyota Camry» մակնիշի 

12ST002 պ/հ (վարորդ Սայաթ 

Մխոյան, ծնվ.1991թ.) և «VAZ 

2107» մակնիշի 34VM685 պ/հ 

(վարորդ Բյուզանդ Շատայան, 

ծնվ.1998թ.) ավտոմեքենաները: 

Ժ.18:27-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է Ախուրյանի «1-03» 

ծառայության կարգավար 

Նահապետյանին, ժ.18:29-ին՝ 

ոստիկանության Ախուրյանի 

բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Աթոյանին, ժ.18:32-ին՝ ՃՈ ՕՀ 

ոստ. մայոր Հարոյանին: 

Մինչ հրշեջ-փրկարարների 

կանչի վայր հասնելը՝ «VAZ 

2107» մակնիշի ավտոմեքենայի 

վարորդը տեղափոխվել է 

Գյումրու ԲԿ, որտեղ բժիշկները 

նրա առողջական վիճակը 

գնահատել են միջին 

ծանրության: 

Ժ.18:32-ին հրշեջ-փրկարարները 

հոսանքազրկվել են 

ավտոմեքենաները, 

սահմանազատել տարած¬քը և 

փակել գազի բալոնի փականը:  

քաղաքացի 

Ծատուրյան

ից 

0 1 
 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Սևերսկի 

թաղամասի 

տարածք 

հրդեհ 
08.12.2019 

ժ.18:52 

08.12.201

9 ժ.20:06 

ՌԴ N զորամասի ՕՀ 

կապիտան Վանիլևից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ 

Սևերսկի թաղամասի 

տարածքում այրվում է 

շինություն: 

Ժ.18:54-ին դեպքի վայր են 

մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից երկու 

մարտական հաշվարկ 

և 

որոնք կանչի վայր են 

հասել ժ.19:04-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.19:43-ին և ժ.20:06-ին): 

Պրազվել է, որ Սեվերսկի 

թաղամասի թիվ 208/164 

չշահագործվող շինության 

մոտակայքում այրվում է 

կուտակված աղբ: 

Ժ.18:56-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է Հ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ 

Թորոյանին, իսկ ժ.19:15-ին՝ 

ոստիկանության Մուշի բաժնի 

ՕՀ ոստ.կապիտան 

Երանոսյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.19:27-

ին, մարվել՝ ժ.19:38-ին: Այրվել է 

կուտակված աղբ (մոտ 5 խ.մ):   

ՌԴ N 

զորամասի 

ՕՀ 

կապիտան 

Վանիլևից  

0 0 
 



Շիրակ 

Գյումրի 

քաղաքի 

Գարեգին Ա 

փողոցի թիվ 

69 տուն 

շմոլ 

գազի 

թունավ

որում 

08.12.2019 

ժ.20:39 
- 

«1-03» ծառայության 

կարգավար Ռաֆաելյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ 

շմոլ գազից թունավորման 

նախանշաններով 

Գյումրու ԲԿ է 

հոսպիտալացվել Գյումրի 

քաղաքի Գարեգին Ա 

փողոցի թիվ 69 տան 

բնակիչ Մերի 

Խաչատրյանը (ծնվ. 

1994թ.), իսկ «Գյումրու մոր 

և մանկական 

ավստրիական 

հիվանդանոց»՝ նույն 

հասցեի բնակիչներ 

Վերոնիկա (ծնվ. 2008թ.) և 

Մարինա (ծնվ. 2013թ.) 

Մահլամյանները: 

Բժիշկները տուժածների 

առողջական վիճակը 

գնահատել են բավարար: 

- 

«1-03» 

ծառայությա

ն 

կարգավար 

Ռաֆաելյան

ից  

0 3 
 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Մազմանյան 

փողոցի թիվ 

217 տան 

դիմաց  

ինքնա

փլուզու

մ 

09.12.2019 

ժ.09:21 

09.12.201

9 ժ.10:18 

քաղաքացի Սարգսյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Մազմանյան 

փողոցի թիվ 217 տան 

դիմաց տեղի է ունեցել 

փլուզում. անհրաժետ է 

փրկարարների 

օգնություն: 

Ժ.09:23-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.09:32-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.10:18-ին): 

Ժ.09:24-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է «1-04» ծառայության 

կարգավար Աբրեյանին, ժ.09:26-

ին՝ ոստիկանության Կումայրի 

բաժնի ՕՀ ոստ. կապիտան 

Թադևոսյանին, իսկ ժ.09:30-ին՝ 

քաղաքապետարանի 

բնակտնտեսության և 

համատիրությունների 

համակարգման բաժնի պետ 

Գևորգյանին, իսկ ժ.10:15-ին՝ 

ՃԿԱԿ-ում ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 

նախարարության և ՀՀ ԿԵ 

քաղաքաշինության կոմիտեի 

ներկայացուցիչներ 

Մ.Ազարյանին և Մ.Վար-

դանյանին: 

Պարզվել է, որ մասամբ փլուզվել 

է Մազմանյան փողոցի 

չբնակեցված տան (թիվը չի 

հաջողվել պար-զել, կառուցված 

1940-ական թվականներին) 

արտաքին քարե պատից մոտ 6 

ք.մ հատված, տուժածներ չկան. 

առկա է պատի թուլացած 

հատվածի հետագա փլուզման 

վտանգ (մոտ 20 ք.մ)։ 

Փրկարարները սահմանազատել 

են տարածքը: 

քաղաքացի 

Սարգսյանի

ց 

0 0 
 



Շիրակ 

Լոռու մարզ 

Հարթագյուղ 

համայնքի 

մոտակայքո

ւմ գտնվող 

սբ. 

Հովհաննես 

մատուռի 

մոտ 

տեղեկ

ատվութ

յան 

փոխան

ցում 

09.12.2019 

ժ.09:21 
- 

քաղաքացի 

Հայրապետյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Հարթագյուղ 

համայնքի մոտակայքում 

գտնվող սբ. Հովհաննես 

մատուռի մոտ, մթության 

պատճառով, 

քաղաքացիներ են 

մոլորվել. անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.09:24-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ԼՄՓՎ ՃԿԿ օպերատոր փ/ծ 

ավագ սերժանտ Անտոնյանին: 

քաղաքացի 

Հայրապետյ

անից  

0 0 
 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Պ.Սևակ 

փողոցի թիվ 

20 շենքի 70-

րդ 

բնակարան 

կանչ 

առանց 

հրդեհի 

10.12.2019 

ժ.22:11 

10.12.201

9 ժ.22:57 

 քաղաքացի Ներսիսյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Պ.Սևակ փողոցի թիվ 20 

շենքի 70-րդ բնակարանի 

խոհանոցի պատով 

անցնող էլ լարից ծուխ է 

դուրս գալիս: 

Ժ.22:13-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է թիվ 48 ՀՓՋ-ի հրշեջ-փրկարար 

փ/ծ սերժանտ Բաղդասարյանին, 

ժ.22:15-ին՝ ՄՃԿԿ առաջին 

կարգի մասնագետ 

Վարդանյանին, ժ.22:18-ին՝ ՀԷՑ 

կարգավար Մանուկյանին, իսկ 

ժ.22:30-ին՝ Հ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ 

Թորոյանին: 

Ժ.22:13-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ,(«KamAZ» 250vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.22:24-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.22:57-ին): 

Պարզվել է, որ տեղի է ունեցել 

էլ.լարերի կարճ միացում՝ առանց 

հրդեհի բռնկման: 

 քաղաքացի 

Ներսիսյանի

ց  

0 0 
 



Շիրակ 

Գյումրի 

Ղանդիլյան 

փողոցի թիվ 

77 շենքի 29-

րդ 

բնակարան 

փակ 

դուռ 

13.12.2019 

ժ.09:28 

13.12.201

9 ժ.10:02 

քաղաքացի 

Նալբանդյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ 

Ղանդիլյան փողոցի թիվ 

77 շենքի 29-րդ 

բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է, 

ինչից բնակարան մուտք 

գործելը դարձել է 

անհնարին. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.09:30-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.09:38-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.10:02-ին): 

Ժ.09:32-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Կումայրի 

բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Սարգսյանին: 

Ժ.09:48-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Ռուզաննա 

Նալբանդյանի բնակարանի 

դուռը: 

քաղաքացի 

Նալբանդյա

նից 

0 0 
 

Շիրակ 

Գյումրի 

Մուշ 2 

թաղամասի 

թիվ 70 

շենքի 16-րդ 

բնակարան 

փակ 

դուռ 

13.12.2019 

ժ.11:12 

13.12.201

9 ժ.12:04 

քաղաքացի Մարգարյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Մուշ 2 թաղամասի թիվ 70 

շենքի 16-րդ բնակարանի 

խոհանոցի դռան փականը 

խափանվել է, բնակիչը 

մնացել է ներսում, 

բնակարանի դուռը 

նույնպես փակ է. 

բնակարանի և 

ննջասենյակի դռները 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.11:14-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ 

ենթասպա Հովհաննիսյանին, իսկ 

ժ.11:22-ին՝ ոստիկանության 

Մուշի բաժնի ՕՀ ոստ. 

կապիտան Մուրադյանին: 

Ժ.11:16-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.11:30-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.12:04-ին): 

Ժ.11:37-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Հասմիկ Մարգարյանի 

վարձակալած բնակարանի և 

խոհա-նոցի դռները: 

քաղաքացի 

Մարգարյան

ից 

0 0 
 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Ղանդիլյան 

փողոցի թիվ 

1/1Ա շենքի 

32-րդ 

բնակա-րան 

փակ 

դուռ 

13.12.2019 

ժ.20:52 

13.12.201

9 ժ.21:52 

քաղաքացի 

Գասպարյանից ահազանգ 

է ստացվել, որ Ղանդիլյան 

փողոցի թիվ 1/1Ա շենքի 

32-րդ բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է, 

բնակիչը մնացել է դրսում. 

դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.20:54-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.20:59-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.21:52-ին): 

Ժ.20:55-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Կումայրի 

բաժնի ՕՀ ոստ. կապիտան 

Թադևոսյանին: 

Ժ.21:35-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Լիաննա Գասպարյանի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Գասպարյա

նից 

0 0 
 

Շիրակ 

գ,Ախուրյան 

Գյումրու 

խճուղի 72 

հասցե 

հրդեհ 
13.12.2019 

ժ.11:19 

13.12.201

9 ժ.11:52 

քաղաքացի Մաթևոսյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ հրդեհ է 

բռնկվել «Ամիգո» խանութ-

սրահում: 

Ժ.11:20-ին դեպքի վայր են 

մեկնել թիվ 53 ՀՓՋ-ից երկու 

մարտական հաշվարկ («Isuzu» 

724vv01 և «Stayer» 519vv01), 

որոնք կանչի վայր են հասել 

ժ.11:23-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.11:43-ին և ժ.11:52-ին): 

Պարզվել է, որ հրդեհ է բռնկվել 

Գյումրու խճուղի 72 հասցեում 

գտնվող չգործող «Ամիգո» 

խանութ-սրահում: 

Ժ.11:20-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Ախուրյանի 

բաժնի ՕՀ-ի օգնական ոստ. 

ավագ ենթասպա 

Հովհաննիսյանին, իսկ ժ.11:25-

ին՝ Հ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ 

Մարադյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.11:28-

ին, մարվել՝ ժ.11:43-ին: Այրվել է 

մեկ էլ.տաքացուցիչ և 

արհեստական ծաղիկներ (մոտ 1 

ք.մ): 

քաղաքացի 

Մաթևոսյան

ից 

0 0 
 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Մուշ 2/2 

թաղամասի 

թիվ 38 

շենքի 56-րդ 

բնակարան 

փակ 

դուռ 

14.12.2019 

ժ.15:41 

14.12.201

9 ժ.16:34 

քաղաքացի Միսակյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Մուշ 2/2 

թաղամասի թիվ 38 շենքի 

56-րդ բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է, 

ինչից բնակարան մուտք 

գործելը դարձել է 

անհնարին. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.15:43-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mersedess Benz», 

390 vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.15:55-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.16:34-ին): 

Ժ.15:43-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Մուշի բաժնի 

ՕՀ ոստ. կապիտան Հակոբյանին: 

Ժ.16:15-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Գայանե Միսաքյանի 

բնակարանի դուռը:  

քաղաքացի 

Միսակյանի

ց 

0 0 
 

Շիրակ 

 Լուսակերտ 

գյուղի 

ավտոճանա

պարհին 

տեղեկ

ատվութ

յան 

փոխան

ցում 

14.12.2019 

ժ.17:55 
- 

քաղաքացի Ոսկանյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Շիրակի մարզի 

Լուսակերտ գյուղի 

ավտոճանապարհին 

կայանված 

ավտոմեքենայում գտնվող 

քաղաքացին ունի սիրտ-

թոքային 

անբավարարություն. 

անհրաժեշտ է 

շտապօգնություն: 

Ժ.17:56-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է Արթիկի 1-03 ծառայության 

հերթապահ բուժքույր 

Բոյաջյանին, որ հաղորդեց, որ 

իրենք ստացել են ահազանգը և 

բրիգադը մեկնել է կանչի վայր: 

քաղաքացի 

Ոսկանյանի

ց 

0 0 
 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Չարենցի 

փողոցի թիվ 

8 շենքի 25-

րդ 

բնակարան 

փակ 

դուռ 

14.12.2019 

ժ.19:08 

14.12.201

9 ժ.19:38 

քաղաքացի Եսայանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Չարենցի 

փողոցի թիվ 8 շենքի 25-րդ 

բնակարանի բնակիչը չի 

արձագանքում դռան 

թակոցներին և 

հեռախոսազագներին. 

դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.19:10-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mersedes», 

390VV01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.19:20-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.19:38-ին): 

Ժ.19:10-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Մուշի բաժնի 

ՕՀ ոստ. կապիտան Հակոբյանին: 

Մինչ հրշեջ-փրկարարների 

կանչի վայր հասնելը՝ դուռը 

բացվել է տեղի ուժերով: 

քաղաքացի 

Եսայանից 
0 0 

 

Շիրակ 

ք ,Գյումրի 

Անի 

թաղամասի 

9-րդ 

փողոցի թիվ 

3 շենքի 14-

րդ 

բնակարան 

փակ 

դուռ 

16.12.2019 

ժ.10:00 

16.12.201

9 ժ.10:39 

քաղաքացի Դիլանյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Անի 

թաղամասի 9-րդ փողոցի 

թիվ 3 շենքի 14-րդ 

բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է, 

բնակիչը մնացել է դրսում. 

դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.10:02-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.10:12-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.10:39-ին): 

Ժ.10:03-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Մուշի բաժնի 

ՕՀ ոստ. կապիտան 

Երանոսյանին: 

Ժ.10:17-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Վլադիմիր 

Հովհաննիսյանի վարձակալած 

բնակարանի դուռը:  

քաղաքացի 

Դիլանյանից 
0 0 

 



Շիրակ 

Շիրակ 

գյուղի 

կենտրոնակ

ան փողոցի 

4-րդ 

փակուղի 

թիվ 4-րդ 

տնակ 

տեղեկ

ատվութ

յան 

փոխան

ցում 

16.12.2019 

ժ.16:22 
- 

Ախուրյանի -

ծառայության կարգավար 

Կարապետյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ 

Շիրակ գյուղի 

Կենտրոնական փողոցի 4-

րդ փակուղի թիվ 4-րդ 

տնակի 

վատառողջ,ծանրաքաշ 

բնակիչին անհրաժեշտ է 

մոտեցնել ՇԲՕ 

ավտոմեքենային: 

Ժ.16:24-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է  Շիրակ գյուղի գյուղապետ 

Ասատրյանին: 

Ժ.16:27-ին Շիրակ գյուղի 

գյուղապետ Ասատրյանից 

տեղեկություն է ստացվել, որ 

տեղի ուժերով Սոնիկի 

Ասլանյանին ծնվ. 1954թվ

ցուցաբերել են 

համապատասխան օգնություն: 

Ախուրյանի 

-

ծառայությա

ն 

կարգավար 

Կարապետյ

անից  

0 0 
 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Մուշ 2 

թաղամասի 

թիվ 21 

շենքի 7-րդ 

բնակարան 

փակ 

դուռ 

16.12.2019 

ժ.20:03 

16.12.201

9 ժ.20:46 

քաղա¬քացի Մելքոնյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Մուշ 2 

թաղամասի թիվ 21 շենքի 

7-րդ բնա¬կարանի դռան 

փականը խափանվել է, 

երեխան մնացել է 

ներոսում. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.20:05-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.20:17-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.20:46-ին): 

Ժ.20:07-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Մուշի բաժնի 

ՕՀ ոստ. կապիտան 

Երանոսյանին: 

Ժ.20:20-ին հրշեջ փրկարարները 

բացել են Մուշ թաղամասի 7/1 

շենքի 7-րդ բնակարանի 

(սեփականատեր Արմինե 

Մելքոնյան) դուռը, Ալեն 

Մելքոնյանը (ծնվ.2016թ.) 

ներսում է եղել:  

քաղաքացի 

Մելքոնյանի

ց  

0 0 
 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Վիոլիա 

ջուր ՓԲԸ-

ի արևմուտք 

տարածաշր

ջանի 

Գյումրու 

մասնաշենք

ի 

մոտակայքո

ւմ՝ 9-

հարկանի 

շենքերի 

մոտ 

տեղեկ

ատվութ

յան 

փոխան

ցում 

17.12.2019 

ժ.12:12 
- 

քաղաքացի Վարդանյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Վիոլիա 

ջուր ՓԲԸ-ի արևմուտք 

տարածաշրջանի Գյումրու 

մասնաշենքի 

մոտակայքում՝ 9-

հարկանի շենքերի դիմաց 

արդեն 2-րդ օրն է 

քաղաքաացիները այրում 

են մեքենայի անիվներ, 

որի ծուխը խանգարում է 

տարածքի բնակիչններին : 

Ժ.12:14-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է  Հ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ 

Մուրադյանին, իսկ ժ.12:16-ի 

ոստիկանության Մուշի բաժնի 

ՕՀ ոստ. կապիտան Աղեկյանին: 

քաղաքացի 

Վարդանյան

ից 

0 0 
 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Անտառավա

ն 5-րդ 

թաղամասի 

թիվ 21 Ա 

շենքի 14-րդ 

բնակարան 

փակ 

դուռ 

17.12.2019 

ժ.18:40 

17.12.201

9 ժ.19:36 

 քաղաքացի 

Մարտիրոսյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Անտառավան 5-րդ 

թաղամասի թիվ 21 Ա 

շենքի 14-րդ բնակարանի 

դռան փականը 

խափանվել է, բնակիչը 

մնացել է դրսում. 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.18:42-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.18:51-

ին, (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.19:36-ին): 

Ժ.18:44-ին ահազանգի 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է ոստիկանության 

Մուշի բաժնի ՕՀ ոստ. 

կապիտան Աղեկյանին: 

Ժ.18:59-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Հրաչյա 

Մարտիրոսյանին պատկանող 

բնակարանի դուռը: 

 քաղաքացի 

Մարտիրոսյ

անից 

0 0 
 



Շիրակ 

Գյումրի-

Վանաձոր 

ավտոճանա

պարհի 13-

րդ կմ-ին  

ՃՏՊ 
18.12.2019 

ժ.01:24 

18.12.201

9 ժ.02:31 

քաղաքացի Սարգսյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Ջաջուռ գյուղի 

մոտակայքում տեղի է 

ունեցել ՃՏՊ. անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնություն: 

Ժ.01:27-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ(«Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.01:50-

ին, (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.02:31-ին): 

Ժ.01:26-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է Ախուրյանի «1-03» 

ծառայության կարգավար 

Ժամակոչյանին, ժ. 01:27-ին 

ոստիկանության Ախուրյան 

բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Աթոյանին, իսկ ժ.01:28-ին ՃՈ ՕՀ 

ոստ. կապիտան 

Նազարեթյանին: 

Պարզվել է, որ դեռևս 

չբացահայտված 

հանգամանքներում Գյումրի-

Վանաձոր ավտոճանապարհի 

13-րդ կմ-ին «Volkswagen Vento» 

մակնիշի 36PC626պ/հ (վարորդ՝ 

Լուսինե Սարգսյան ծնվ. 1987թ) 

ավտմեքենան դուրս է եկել 

ճանապարհի երևեկելի գոտըուց 

և շրջվել, ինչից վարորդը և 

ուղևորններ՝ Ռուզաննա 

Մկրտչյանը (ծնվ. 1998թ), 

Ալբերտ Սարգսյանը (ծնվ. 1989թ) 

և Կարապետ Բարսիկյանը (ծնվ. 

1987թ) տարբեր աստիճանի 

մարմնական վնասվացքներով 

հոսպիտալացվել է Գյումրու ԲԿ, 

որտեղ բժիշկները տուժածի 

առողջական վիճակը գնահատել 

են միջին ծանրության: 

Ժ.02:00-ին հրշեջ-փրկարարները 

տուժածներին մոտեցրել են ՇԲՕ 

մեքենային, հոսանքազրկել են 

ավտոմեքենան և փակել են գազի 

քաղաքացի 

Սարգսյանի

ց 

0 4 
 



բալոնի փականը: 

Շիրակ 

Գյումրի 

քաղաքի 

Վարդանան

ց 

հրապարակ 

տեղեկ

ատվութ

յան 

փոխան

ցում 

19.12.2019 

ժ.01:27 
- 

քաղաքացի Ղումաշյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Գյումրի քաղաքի 

Վարդանանց 

հրապարակում տեղի է 

ունեցել ջրագծի վթար. 

ջուրը ուժեղ ճնշումով 

լցվում է հրապարակ և 

մոտակա տուն: 

Ժ. 01:29-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է <<Վեւլիա Ջուր>> ՓԲԸ-ին, 

Ժ.01:32-ին՝ Արևմտյան 

տարածաշրջանների 

տնօրինության Շիրակ 

տեղամասի 

ջրամատակարարման բաժնի 

պետ Պեպանյանին, ժ.01:34-ին՝ 

Արևմուտքի տարածաշրջանների 

քաղաքացի 

Ղումաշյանի

ց 

0 0 
 



տնօրինության Շիրակ 

տեղամասի պետ Վարոսյանին: 

Շիրակ 

ք,Արթիկ 

Տոնականյա

ն փողոցի 

թիվ 34 

շենքի 40-րդ 

բնակարան 

փակ 

դուռ 

19.12.2019 

ժ.16:03 

19.12.201

9 ժ.16:40 

քաղաքացի Ղուկասյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Տոնականյան 

փողոցի թիվ 34 շենքի 40-

րդ բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է, 

ինչից բնակարան մուտք 

գործելը դարձել է 

անհնարին. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.16:06-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Արթիկի 

բաժնի ՕՀ ոստ. կապիտան 

Թովմասյանին: 

Ժ.16:06-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («GAZ» 265vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.16:11-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.16:40-ին): 

Ժ.16:31-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Վահագն Աղաքարյանի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Ղուկասյան

ից 

0 0 
 

Շիրակ 

ք,Արթիկ 

Չարենցի 

փողոցի թիվ 

12 

հասցեում 

հրդեհ 
22.12.2019 

ժ.16:30 

22.12.201

9 ժ.17:30 

քաղաքացի Խաչատրյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Չարենցի 

փողոցի թիվ 12 հասցեում 

այրվում է ավտոտնակ: 

Ժ.16:31-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Isuzu» 727vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.16:34-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.17:30-ին): 

Պարզվել է, որ ավտոտնակում 

այրվում է ավտոմեքենա: 

Ժ.16:52-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է Հ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ 

Մուրադյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.16:44-

ին, մարվել՝ ժ.16:56-ին: Այրվել է 

Հովհաննես Սահակյանին 

պատկանող «Mitsubishi Pajero» 

մակնիշի 34LT535 պ/հ 

ավտոմեքենան՝ ամբողջությամբ: 

քաղաքացի 

Խաչատրյան

ից  

0 0 
 



Շիրակ 

գ,Բասենի 

մոտակայքո

ւմ 

ՃՏՊ 
22.12.2019 

ժ.16:31 

22.12.201

9 ժ.16:30 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ 

Մուսայելյան գյուղի 

մոտակայքում տեղի է 

ունեցել ՃՏՊ, կան 

տուժածներ. անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.16:33-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է Ախուրյանի շտապօգնության 

կարգավար Թերզյանին, իսկ 

ժ.16:34-ին՝ ոստիկանության 

Ախուրյանի բաժնի ավագ տեսուչ 

ոստ. ավագ ենթասպա 

Հարությունյանին: 

Ժ.16:34-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 53 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Stayer» 519vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.16:40-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.17:31-ին): 

Պարզվել է, որ «Opel Zafira» 

մակնիշի 36LF652 պ/հ 

ավտոմեքենան (վարորդ Գոռ 

Մանուկյան, ծնվ.1993թ.), դեռևս 

չբացահայտված հանգա-

մանքներում, դուրս է եկել 

ավտոճանապարհի երթևեկելի 

հատվածից, շրջվել և հայտնվել 

դաշտում: Վարորդը և ուղևորներ 

Մերուժան Մանուկյանը 

(ծնվ.1985թ.), Գոռ Մարտիկյանը 

(ծնվ.2011թ.) հոսպիտալացվել են 

Գյումրու ԲԿ, իսկ Արթուր 

(ծնվ.2012թ.) և Ռուբեն 

(ծնվ.2009թ.) Մանուկյանները՝ 

«Մոր և մանկան ավստրիական» 

հիվանդանոց: 

Ժ.16:41-ին հրշեջ-փրկարարները 

վարորդին մոտեցրել են 

շտապօգնության 

ավտոմեքենային, իսկ ժ.16:43-ին՝ 

հոսանքազրկել ավտոմեքենան և 

փակել գազի բալոնի փականը: 

Բժիշկները Մերուժան 

Մանուկյանի առողջական 

վիճակը գնահատել են միջին 

ծանրության, իսկ մյուս 

անձը 

չպարզված 

քաղաքացու

ց 

0 5 
 



տուժածները ստանալով 

համապատասխան 

բուժօգնություն դուրս են գրվել: 

Շիրակ 

Գյումրի 

քաղաքի 

Մուշ 2/2 

թաղամասի 

թիվ 36 

շենքի 52-րդ 

բնակարան 

տեղեկ

ատվութ

յան 

փոխան

ցում 

22.12.2019 

ժ.16:31 
- 

քաղաքացի 

Հովհաննիսյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Գյումրի քաղաքի Մուշ 2/2 

թաղամասի թիվ 36 շենքի 

52-րդ բնակարանի 

բնակիչը ունի ճնշման 

խնդիր. անհրաժեշտ է 

շտապօգնություն: 

Ժ.16:52-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է 1-03 ծառայության կարգավար 

Տոնոյանին: 

քաղաքացի 

Հովհաննիսյ

անից  

0 0 
 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Իսահակյան 

փողոցի թիվ 

4 շենքի 1-ին 

բնակարան 

փակ 

դուռ 

22.12.2019 

ժ.21:04 

22.12.201

9 ժ.21:44 

քաղաքացի Խնուսյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Իսահակյան փողոցի թիվ 4 

շենքի 1-ին բնակարանի 

դռան փականը 

խափանվել է, ինչից 

բնակարան մուտք գործելը 

դարձել է անհնարին. 

դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.21:05-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ 

ավագ են-թասպա 

Հարությունյանին, իսկ ժ.21:10-

ին՝ ոստիկանության Մուշի 

բաժնի ՕՀ-ի օգնական ոստ. 

ավագ Լոռեցյանին: 

Ժ.21:09-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes 911» 

390vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.21:17-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.21:44-ին): 

Ժ.21:34-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Գոհար Խնուսյանի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Խնուսյանից 
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Գործարան

ային 

փողոցի թիվ 

2ա շենքի 

մոտակայք  

հրդեհ 
24.12.2019 

ժ.13:08 

24.12.201

9 ժ.14:24 

քաղաքացի Սաքանյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Գործարանային փողոցի 

թիվ 2ա շենքի 

մոտակայքում այրվում է 

խոտածածկ տարածք: 

Ժ.13:09-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է թիվ 48 ՀՓՋ-ի ընդհանուր 

պրոֆիլի փրկարար փ/ծ ավագ 

սերժանտ Գևորգյանին, ժ.13:11-

ին՝ ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ 

փ/ծ ենթասպա Մելքոնյանին, 

ժ.13:12-ին՝ Հ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ 

Թորոյանին, իսկ ժ.13:14-ին՝ 

ոստիկանության Մուշի բաժնի 

ՕՀ ոստ. կապիտան 

Երանոսյանին: 

Ժ.13:10-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ  

որը կանչի վայր է հասել, 

ժ.13:20-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.14:24-ին): Պարզվել է, որ 

հրդեհը բռնկվել է Բուլվարային 

թաղամասի Գործարանային 

փողոցի թիվ 2ա 

հանրակացարանի 

քաղաքացի 

Սաքանյանի

ց 

0 0 
 



մոտակայքում: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.13:24-

ին մարվել՝ ժ.13:50-ին: Այրվել է 

կուտակված աղբ (մոտ 3 խ.մ) և 

խոտածածկույթ (մոտ 15 ք.մ):  

Շիրակ 

Սպանդարյ

ան գյուղի 1-

ին փողոցի 

թիվ 20 տան 

մոտակա 

ավտոտնակ

ում 

հրդեհ 
24.12.2019 

ժ.19:56 

24.12.201

9 ժ.23:29 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց ահազանգ է 

ստացվել, որ 

Սպանդարյան գյուղի 1-ին 

փողոցի թիվ 20 տան 

մոտակայքում այրվում է 

վառելափայտ: 

Ժ.19:57-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է թիվ 49 ՀՓՋ-ի հրշեջ-փրկարար 

փ/ծ ավագ սերժանտ 

Ավետիսյանին, ժ.20:00-ին՝ 

ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ 

ենթասպա Մելքոնյանին, 

ժ.20:00-ին՝ Հ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ 

Թորոյանին, իսկ ժ.20:01-ին՝ 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի 

ՕՀ ոստ. մայոր Խաչատրյանին: 

Ժ.19:58-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ  

որը կանչի վայր է հասել ժ.20:13-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.23:29-ին): 

Պարզվել է, որ Արմեն 

Սարգսյանին պատկանող թիվ 20 

տան մոտակա ավտոտնակում 

այրվում է կուտակած գոմաղբ: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.20:57-

անձը 

չպարզված 

քաղաքացու

ց 

0 0 
 



ին, մարվել՝ ժ.22:03-ին: Այրվել է 

կուտակած գոմաղբ (մոտ 3 խ.մ) 

և ավտոտնակի տանիքի փայտյա 

կառուցատարերը (մոտ 0.2 ք.մ):  



Շիրակ 

Շիրակավա

ն գյուղի 1-

ին փողոցի 

թիվ 13 

տանը 

պայթու

ն 

հրդեհի 

բռնկում

ով 

26.12.2019 

ժ.12:55 

26.12.201

9 ժ.13:28 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ 

Շիրակավան գյուղի 1-ին 

փողոցի թիվ 13 տանը 

հրդեհ է բռնկվել: 

Ժ.12:56-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 51 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Isuzu» 726vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.13:19-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.15:35-ին): 

Պարզվել է, որ 1-ին փողոցի թիվ 

16 տան (սեփականատեր 

Հարություն Հարությունյան, 

ծնվ.1987թ.) խոհանոցում, դեռևս 

չբացահայտված 

հան¬գամանքներում, գազի 

բալոնից (20 կգ) տեղի է ունեցել 

արտահոսք և պայթյուն՝ հրդեհի 

բռնկումով. տուժածներ չկան: 

Ժ.12:56-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 51 ՀՓՋ-ի երկրորդ 

մարտական հաշվարկը («ZIL-

130» 514vv01), որը ժ.13:09-ին, 

անհրաժեշտությունը վերանալու 

պատճառով, վերադարձվել է 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.13:28-ին): 

Ժ.12:57-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխացվել է 

«1-03» ծառայության կարգավար 

Սահակ¬յանին, ժ.12:58-ին՝ 

ոստիկանության Անիի բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Թադևոսյանին, 

ժ.12:02-ին՝ գյուղա¬պետ 

Վարոսյանին, ժ.13:01-ին՝ Հ և 

ՏԱՀՎ հետաքննիչ Թորոյանին, 

իսկ ժ.13:05-ին՝ մարզպետարանի 

տեղական ինքնակառավարման 

և հանրապետական գործադիր 

մարմինների հարցերով 

վարչության պետ Անտոնյանին: 

Մինչ հրշեջ-փրկարարների 

կանչի վայր հասնելը՝ գազի 

բալոնը տնից դուրս է բերվել 

տեղի ուժերով: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.13:29-

անձը 

չպարզված 

քաղաքացու

ց 

0 0 
 



ին, մարվել՝ ժ.13:45-ին: Այրվել է 

գազի բալոնից արտահոսած 

գազը: 

Պայթունից վնասվել և փլուզվել 

են թիվ 16 տան արտաքին և 

ներքին պատերը, 8 պատուհան, 

7 դուռ և մոտակա թիվ 14 տան 

(սեփականատեր Արտակ 

Գալստյան) արտաքին և ներքին 

պատերը, 8 պատուհան և 7 դուռ: 

Հրշեջ-փրկարարաները 

սահմանազատել են տարածքը և 

իրականացրել հովացման 

աշխատանքներ: 



Շիրակ 

Աշոցք-

Գյումրի 

ավտոճանա

պարհի 13-

րդ կմ-ին  

ՃՏՊ 
26.12.2019 

ժ.16:27 

26.12.201

9 ժ.17:14 

Աշոցք գյուղի «1-03» 

ծառայության կարգավար 

Բռսոյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ 

Ցողամարգ գյուղի 

մոտակայքում տեղի է 

ունեցել ՃՏՊ՝ 

ավտոմեքենան դուրս է 

եկել ավտոճանապարհի 

երթևեկելի հատվածից և 

գլորվել ձորը. անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.16:29-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Ural» 442vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.16:45-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.17:14-ին): 

Ժ.16:30-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

Է ոստիկանության Աշոցքի 

բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Ավագյանին, իսկ ժ.16:32-ին՝ ՃՈ 

տեսուչ ավագ լեյտենանտ 

Համբարձումյանին: 

Պարզվել է, որ Աշոցք-Գյումրի 

ավտոճանապարհի 13-րդ կմ-ին 

«Lada Priora» մակնիշի 

H413EX123 պ/հ (վարորդ ՌԴ 

քաղաքացի Սամվել 

եղիազարյանը, ծնվ.1977թ.) 

ավտոմեքենան, դեռևս 

չբացահայտված 

հանգամանքներում, դուրս է եկել 

ավտոճանապարհի երթևեկելի 

հատվածից և մոտ 25 մետր 

գլորվել ձորը: 

Մինչ հրշեջ-փրկարարների 

կանչի վայր հասնելը՝ վարորդը և 

ուղևորներ Կալիպսե 

(ծնվ.1987թ.), Էրիկ (ծնվ.2007թ.), 

Մերի (ծնվ.2009թ.) և Լևոն 

(ծնվ.2016թ.) Եղիազարյանները 

տեղի ուժերով և 

շտապօգնության 

աշխատակիցների օգնությամբ 

դուրս են բերվել 

ավտոմեքենայից: Տուժածներ 

չկան: 

Աշոցք 

գյուղի «1-

03» 

ծառայությա

ն 

կարգավար 

Բռսոյանից 

0 0 
 



Շիրակ 

ք,Արթիկ 

քրեակատա

րողական 

հիմնարկի 

մոտակայք 

ՃՏՊ 
27.12.2019 

ժ.01:03 

27.12.201

9 ժ.04:17 

թիվ 51 ՀՓՋ-ի 

հրամանատար փ/ծ 

փոխգնդապետ Ափոյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ 

քրեակատարողական 

հիմնարկի մոտակայքում 

տեղի է ունեցել ՃՏՊ, կան 

տուժածներ. անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.01:04-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Isuzu» 727vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.01:08-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.04:17-ին): 

Պարզվել է, որ դեռևս 

չբացահայտված 

հանգամանքներում, բախվել են 

«Opel Zafira» մակնիշի 36AS755 

պ/հ (վարորդ Արթուր 

Սահակյան, ծնվ.1990թ.) և «VAZ-

2109» մակնիշի 35PS162 պ/հ 

(վարորդ Գևորգ Ալեքսանյան, 

ծնվ.1981թ.) ավտոմե¬քենաները: 

Ժ.01:05-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է «1-03» ծառայության 

կարգավար Բոյաջյանին, ժ.01:06-

ին՝ ոստիկանության Արթիկի 

բաժնի ՕՀ ոստ. ավագ լեյտենատ 

Ալեքսանյանին, իսկ ժ.01:08-ին՝ 

ՃՈ ՕՀ ոստ. ավագ լեյտենանտ 

Համբարձումյանին: 

Մինչ հրշեջ-փրկարարների 

կանչի վայր հասնելը՝ «VAZ 2109» 

մակնիշի ավտոմեքենայի 

վարորդն և ուղևոր Նարինե 

Սարգսյանը (ծնվ.1986թ.) տեղի 

ուժերով հոսպիտալացվել են 

Գյումրու ԲԿ, Ռուզաննա 

(ծնվ.2005թ.) և Սիրեկան 

(ծնվ.2011թ.) Ալեքսանյաները՝ 

Ավստրիական Մանկական 

հիվանդանոց, իսկ «Opel Zafira» 

մակնիշի ավտոմեքենայի ուղևոր 

Հասմիկ Հակոբյանը (ծնվ.1990թ.)՝ 

Արթիկի ԲԿ: 

Բժիշկները Գ.Ալեքսանյանի և 

Ն.Սարգսյանի առողջական 

վիճակը գնահատել են ծանր, 

թիվ 51 ՀՓՋ-

ի 

հրամանատ

ար փ/ծ 

փոխգնդապ

ետ 

Ափոյանից 

0 5 
 



Ռուզաննա և Սիրեկան 

Ալեքսանյաներինը՝ միջին 

ծանրության, իսկ 

Հ.Հակոբյանինը՝ բավարար: 

Ժ.01:10-ին հրշեջ-փրկարարները 

հոսանքազրկվել են 

ավտոմեքենաները և փակվել 

գազի բալոնների փականները, 

իսկ ժ.03:53-ին՝ կատարել են 

ճանապարահատվածի լվացման 

աշխատանքներ:  



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Մուշ-2 

թաղամասի 

թիվ 17 

շենքի 28-րդ 

բնակարան 

փակ 

դուռ 

27.12.2019 

ժ.10:24 

27.12.201

9 ժ.11:08 

քաղաքացի Ավետիսյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Մուշ-2 

թաղամասի թիվ 17 շենքի 

28-րդ բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է, 

ներսում երեխա կա. 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնու-

թյունը: 

Ժ.10:26-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.10:38-

ին (վերադարձ՝ ՀՓՋ ժ.11:08-ին): 

Ժ.10:25-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Մուշի բաժնի 

ՕՀ ոստ. կապիտան Աղեկյանին: 

Ժ.10:45-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Էլիզա Ավետիսյանի 

բնակարանի դուռը. ներսում է 

գտնվել Մարի Գրիգորյանը (ծնվ. 

2016թ.):  

քաղաքացի 

Ավետիսյան

ից 

0 0 
 



Շիրակ 

Գյումրի 

Մաիսյան 

գյուղի 

ավտոճանա

պարհին՝ 

գազալցակա

յանի 

մոտակայքո

ւմ 

ՃՏՊ 
27.12.2019 

ժ.17:48 

27.12.201

9 ժ.18:54 

թիվ 48 ՀՓՋ-ի 2-րդ 

հերթափոխի օղակի 

հրամանատար փ/ծ ավագ 

Դավթյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ 

Գյումրի Մաիսյան գյուղի 

ավտոճանապարհին՝ 

գազալցակայանի 

մոտակայքում, տեղի է 

ունեցել ՃՏՊ, կան 

տուժածներ. անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.17:49-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes benz» 

390vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.17:57-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.18:54-ին): 

Ժ.17:50-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է Գյումրու «1-03» ծառայության 

կարգավար Գևորգյանին, 

ժ.17:52-ին՝ ոստիկանության ՄՎ 

կրտսեր տեսուչ հերթապահ ոստ. 

ավագ ենթասպա Մխի-

թարյանին, իսկ ժ.18:50-ին՝ զին. 

դատախազություն 

ոստիկանության ավագ 

Գևորգյանին: 

Պարզվել է, որ, դեռևս 

չբացահայտված 

հանգամանքներում, բախվել են 

«Opel Astra G» մակնիշի 

34QD625 պ/հ (վարորդ Հայկ 

Միրզոյան, ծնվ. 1980թ., Գյումրու 

կայազորի թիկունքի պետ, 

փոխգնդապետ) և «Nissan X-Trail» 

մակնիշի 71PS701 պ/հ (Սերգեյ 

Պետրոսյան, ծնվ.1982թ.) 

ավտոմեքենաները: 

Մինչև հրշեջ փրկարարների 

կանչի վայր հասնելը՝ «Nissan X-

trail» մակնիշի ավտոմեքենայի 

վարորդը և ուղևոր Արփինե 

Պետրոսյանը (ծնվ. 1987թ.) 

տեղափոխել են Գյումրու ԲԿ, 

որտեղ բժիշկները Ս.Պետրոս-

յանի առողջական վիճակը 

գնահատել են միջին 

ծանրության, իսկ Ա.Պետրոսյանը 

ստանալով համա-պատասխան 

բուժօգնություն` դուրս է գրվել: 

թիվ 48 ՀՓՋ-

ի 2-րդ 

հերթափոխ

ի օղակի 

հրամանատ

ար փ/ծ 

ավագ 

Դավթյանից 

0 8 
 



Ժ.18:12-ին հրշեջ-փրկարարներն 

«Opel Astra G» մակնիշի 

ավտոմեքենայից դուրս են բերել 

ուղևորներ Ղուկաս (ծնվ. 2008թ.) 

և Անահիտ (ծնվ. 1957թ.) 

Միրզոյաններին: 

«Opel Astra G» մակնիշի 

ավտոմեքենայի ուղևորներ 

Ղուկաս (ծնվ. 2008թ.), Անահիտ 

(ծնվ. 2011թ.) և Տիգրան (ծնվ. 

2014թ.) Միրզոյանները 

հոսպիտալացվել են «Գյումրու 

մոր և մանկան ավստրիական 

հի-վանդանոց», որտեղ 

բժիշկները Ղ.Միրզոյանի 

առողջական վիճակը գնահատել 

են ծայրահեղ ծանր, իսկ 

Անահիտ և Տիգրան 

Միրզոյաններինը` միջին 

ծանրության: 

«Opel Astra G» մակնիշի 

ավտոմեքենայի վարորդը, 

ուղևորներ Անահիտ Միրզոյանը 

(ծնվ. 1957թ.) և Լուսինե 

Գևորգյանը (ծնվ. 1990թ.) 

հոսպիտալացվել են Գյումրու 

ԲԿ, որտեղ բժիշկները Հայկ և 

Անահիտ Միրզոյանների 

առողջական վիճակը գնահատել 

են ծանր, իսկ Լ.Գրիգորյանը` 

ստանալով համապա-տասխան 

բուժօգնություն՝ դուրս է գրվել: 

Հրշեջ-փրկարարները 

սահմանազատվել է տարածքը, 

հոսանքազրկել 

ավտոմեքենաները և փակել գա-

զի բալոնների փականները: 

Դեպքի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ՕՀ-ին: 



Շիրակ 
գ.Բագրավա

նի   

տեղեկ

ատվութ

յան 

փոխան

ցում 

27.12.2019 

ժ.19:08 
- 

քաղաքացի Ավդալյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

գ.Բագրավանի  բնակիչ 

համագյուղացի՝ Սերյոժա 

Պապիկյանի կողմից ծեծի 

է ենթարկվել ,որից հետո 

դիմել է օրինապահ 

մարմիններին,չստանալով 

համապատասխան 

միջամտություն 

պատրաստվում է հրկիզել 

Սերյոժա Պապիկյանի 

պատկանող խոտի դեզը:              

Ժ.19:10-ին ստացված 

տղեկատվությունը փոխանցվել է 

մարզային ոստիկանություն  

բաժնի ՕՀ ոստ. Ավագ ենթասպա  

Մխիթարյանին,իսկ ժ.19:51-ին 

գ.Բագրավանի 

պատասխանատու 

Ա.Պետրոսյանին: 

քաղաքացի 

Ավդալյանից  
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Մուշ 

թաղամասի 

Հալաբյան 

փողոցի թիվ 

10/1 շենքի 

16-րդ 

բնակարան 

փակ 

դուռ 

28.12.2019 

ժ.17:00 

28.12.201

9 ժ.17:40 

քաղաքացի Մանուկյանից 

ահազանգ է ատացվել այն 

մասին, որ Մուշ 

թաղամասի Հալաբյան 

փողոցի թիվ 10/1 շենքի 

16-րդ բնակարանի 

բանալին կորել է, ինչից 

բնակարն մուտք գործելը 

դարձել է անհնարին դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.17:02-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Մուշի բաժնի 

ՕՀ-ի օգնական ոստ. ավագ 

սերժանտ Զաքարյանին: 

Ժ.17:02-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes Benz» 

390vv01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.17:17-ին (վերադարձի 

ճանապարհին` ժ.17:40-ին, 

մեկնել է այլ կանչի՝ Երևանյան 

խճուղի): 

Բավարար հիմքեր չլինելու 

պատճառով բնակարանի դուռը 

չի բացվել:  

քաղաքացի 

Մանուկյան

ից 

0 0 
 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Երևանյան 

խճուղու 

թիվ 3ա 

շենքի 4-րդ 

բնակարան 

փակ 

դուռ 

28.12.2019 

ժ.17:38 

28.12.201

9 ժ.18:30 

քաղաքացի Մինասյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Երևանյան խճուղու թիվ 

3ա շենքի 4-րդ 

բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է, 

քաղաքացին մնացել է 

ներսում ունի հոգեկան 

խնդիրներ  դուռը 

բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.17:40-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ՄՃԿԿ 1-ին կարգի մասնագետ 

Վարդանյանին, ժ.17:42-ին՝ «1-

03» ծառայության բժիշկ-

կարգավար Գասպարյանին, իսկ 

ժ.17:45-ին՝ ոստիկանության 

Կումայրու բաժնի ՕՀ-ի օգնական 

ոստ. ավագ ենթասպա 

Դոխոլյանին: 

Ժ.17:40-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.18:02-

ին (վերադարձ ժ.18:30-ին ): 

Ժ.18:09-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Դաշա Մինասյանի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Մինասյանի

ց 

0 0 
 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Գորկու 

փողոցի 

շենքերից 

մեկի 2-րդ 

հարկում 

հրդեհ 
28.12.2019 

ժ.19:35 

28.12.201

9 ժ.22:12 

քաղաքացի Մելոյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

հրդեհ է բռնկվել Մ. 

Գորկու փողոցի շենքերից 

մեկի 2-րդ հարկում: 

Ժ.19:36-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է թիվ 48 ՀՓՋ-ի ընդհանուր 

պրոֆիլի փրկարար փ/ծ ավագ 

սերժանտ Գևորգյանին, իսկ 

ժ.19:38-ին՝ ՄՃԿԿ առաջին 

կարգի մասնագետ 

Վարդանյանին: 

Ժ.19:37-ին դեպքի վայր են 

մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից երկու 

մարտական հաշվարկ («KamAZ» 

250vv01 և «Isuzu» 725vv01), 

որոնք կանչի վայր են հասել 

ժ.19:46-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.22:12-ին և ժ.22:02-ին): 

Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է 

Մուսայելյան փողոցի թիվ 34 

հասցեում գտնվող «Գյումրու խուլ 

համրեր» ՍՊԸ-ի 2-րդ հարկում 

գտնվող Գուրգեն Սողոմոնյանին 

պատկանող փայտի 

արտադրամասում: 

Ժ.19:42-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է Հ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ 

Մուրադյանին, Ժ.19:45-ին 

ոստիկանության Կումայրու 

բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Սարգսյանին, իսկ ժ.19:48-ին՝ «1-

03» ծառայության բժիշկ-

կարգավար Տոնոյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.20:57-

ին, մարվել՝ ժ.21:39-ին: Այրվել 

են հատակի փայտյա 

կառուցատարրերը (50 ք.մ), 

կուտակված փայտ (1 խ.մ) և մեկ 

աշխատանքային սեղան: 

քաղաքացի 

Մելոյանից 
0 0 

 



Շիրակ 

Ք,Գյումրի 

Գործարան

ային 

փողոցի թիվ 

65 

հասցեում  

տեղեկ

ատվութ

յան 

փոխան

ցում 

28.12.2019 

ժ.20:15 
- 

քաղաքացի Վարդուհուց 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Գյումրի քաղաքի 

Գործարանային փողոցի 

թիվ 65 հասցեում 

բնակվող իր հարևաներին 

վարձակալը տանից դուրս 

է հանել, վերջիններս 

գտնվում են ծանր  

վիճակում (խնդրում են 

ժամանակավոր 

կացարան). անհրաժեշտ է 

օգնություն:  

Ժ.20:18-ին ստացված 

տղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Կումայրու 

բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Սարգսյանին, Ժ.20:20-ին՝ 

Գյումրու քաղաքապետարանի 

բնակպահպանության և 

համատիրությունների 

համակարգման բաժնի պետ 

Գևորգյանին, ժ.21:02-ին՝ 

մարզպետարանի ընտանիքի, 

կանանց և երեխանեիր 

իրավունքների 

պաշտպանության բաժնի պետ 

Գորգինյան, ժ.21:26-ին 1-03 

ծառայության կարգավար 

Տոնոյանին:  

քաղաքացի 

Վարդուհուց  
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Անտառավա

ն 5-րդ 

թաղամասի 

թիվ 21Ա 

շենքի 8-րդ 

բնակարան 

փակ 

դուռ 

29.12.2019 

ժ.16:27 

29.12.201

9 ժ.17:11 

քաղաքացի Կոսեմյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Անտառավան 5-րդ 

թաղամասի թիվ 21Ա 

շենքի 8-րդ բնակարանի 

դռան փականը 

խափանվել է, բնակիչները 

մնացել է ներսում. 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.16:29-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.16:45-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.17:11-ին): 

Ժ.16:30-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Մուշի բաժնի 

ՕՀ-ի օգնա-կան ոստ. ավագ 

ենթասպա Ավագյանին: 

Ժ.16:55-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Գյուլնարա 

Հովհաննիսյանին պատկանող 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Կոսեմյանից 
0 0 

 

Շիրակ 

ք,Գյումրիր 

Միկրո

շուկայի 

տարածքում 

տեղեկ

ատվութ

յան 

փոխան

ցում 

29.12.2019 

ժ.17:21 
- 

քաղաքացի Գալստյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Միկրո շուկայի 

տարածքում մոտ 40 

տարեկան տղամարդ կա 

ընկած. անհրաժեշտ է 

օգնություն ՇԲՕ:  

Ժ.17:23-ին ստացված 

տղեկատվությունը փոխանցվել է 

1-03 ծառայության կարգավար 

Գալստյանին: 

քաղաքացի 

Գալստյանի

ց 

0 0 
 



Շիրակ 

Գյումրի-

Վանաձոր 

ավտոճանա

պարհի 5-րդ 

կմ-ին 

ՃՏՊ 
29.12.2019 

ժ.21:55 

29.12.201

9 ժ.22:43 

քաղաքացի Սարգսյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ 

ավտոմաքսատան 

մոտակայքում տեղի է 

ունեցել ՃՏՊ. անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.21:57-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.22:11-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.22:43-ին): 

Ժ.21:56-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է «1-03» ծառայության 

կարգավար Վարոսյանին, 

ժ.21:57-ին՝ ՃՈ ՕՀ ոստ. 

կապիտան Քալաշյանին, իսկ 

ժ.22:02-ին՝ ոստիկանության 

Ախուրյանի բաժ-նի ՕՀ ոստ. 

մայոր Աթոյանին: 

Պարզվել է, որ Գյումրի-

Վանաձոր ավտոճանապարհի 5-

րդ կմ-ին, դեռևս չբացահայտված 

հանգա-մանքներում, բախվել են 

«Toyota Prius» մակնիշի 35XR764 

պ/հ (վարորդ՝ Գագիկ 

Թադևոսյան), «Ford Escape» 

մակնիշի առանց պ/հ (վարորդ՝ 

Արգամ Ալոյան), «Opel Astra» 

մակնիշի 3329/19 ID տրանզիտ 

պ/հ (վարորդ՝ Էդգար Լուլակյան) 

և «GAZel» մակնիշի 

X134HR197RUS պ/հ (վարորդ՝ 

Մեսրոպ Մկրտչյան) 

ավտոմեքենաները, ինչից 

«Toyota»-ի ուղևոր Նաիրա 

Դայանը (ծնվ. 1967թ․) 

հոսպիտալացվել է Գյումրու ԲԿ, 

որտեղ բժիշկները տուժածի 

առողջական վիճակը գնահատել 

են բավարար: 

Ժ.22:19-ին հրշեջ-փրկարարները 

հոսանքազրկել են 

ավտոմեքենաները և 

սահմանազատել տարածքը: 

քաղաքացի 

Սարգսյանի

ց 

0 1 
 



Շիրակ 

Երևան-

Գյումրի-

Բավրա 

ավտոճանա

պարհի 158-

րդ կմ-ին 

ՃՏՊ 
29.12.2019 

ժ.23:41 
- 

քաղաքացի 

Մնացականյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Գյումրի-

Բավրա ավտոճա-

նապարհին՝ Զույգաղբյուր 

գյուղի մոտակայքում, 

տեղի է ունեցել ՃՏՊ. 

անհրաժեշտ է 

շտապօգնություն։ 

Ժ.23:42-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է Աշոցքի «1-03» ծառայության 

հերթապահ Պետրոսյանին, իսկ 

ժ.23:45-ին՝ ոստիկանության 

Աշոցքի բաժնի ՕՀ ոստ. 

կապիտան Թովմասյանին: 

Ժ.01:18-ին ոստիկանության 

Աշոցքի բաժնի ՕՀ ոստ. 

կապիտան Թովմասյանից 

տեղեկատվություն է ստացվել, 

որ Երևան-Գյումրի-Բավրա 

ավտոճանապարհի 158-րդ կմ-

ին, դեռևս չբացահայտված 

հանգա-մանքներում, «Opel 

Zafira» մակնիշի 36GZ550 պ/հ 

(վարորդ Արտակ Աբրեյան, 

ծնվ.1973թ) ավտոմեքենան դուրս 

է եկել երթևեկելի գոտուց և 

կողաշրջվել, ինչից վարորդը 

հոսպիտալացվել է Գյումրու ԲԿ, 

որտեղ բժիշկները տուժածի 

առողջական վիճակը գնահատել 

են ծանր: 

քաղաքացի 

Մնացականյ

անից  

0 1 
 

Շիրակ 

Գյումրու 

երկաթգծի 

կայարանու

մ 

տեղեկ

ատվութ

յան 

փոխան

ցում 

30.12.2019 

ժ.01:52 
- 

քաղաքացի 

Մարտիրոսյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

իրենք գտնվում են 

Գյումրու երկաթգծի 

կայարանում, իր աղջիկը 

վատառողջ է անհրաժեշտ 

է օգնություն ՇԲՕ:  

Ժ.01:53-ին ստացված 

տղեկատվությունը փոխանցվել է 

1-03 ծառայության կարգավար 

Վարոսյանին:  

քաղաքացի 

Մարտիրոսյ

անից  

0 0 
 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Խրիմյան 

Հայրիկ և 

Ղանդիլյան 

փողոցների 

խաչմերուկո

ւմ  

հրդեհ 
30.12.2019 

ժ.17:18 

30.12.201

9 ժ.17:45 

քաղաքացի Խաչատրյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Խրիմյան 

Հայրիկ փողոցի 

վերջնամասում՝ 

աղբամանում այրվում է 

աղբ: 

Ժ.17:20-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («KamAZ» 250vv01) 

որը կանչի վայր է հասել ժ.17:23-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.17:45-ին): 

Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է 

Խրիմյան Հայրիկ և Ղանդիլյան 

փողոցների խաչմերուկում 

տեղադրված աղբամանում: 

Ժ.17:22-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Կումայրու 

բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Հարությունյանին, իսկ ժ.17:23-

ին՝ Հ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ 

Մուրադյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.17:24-

ին, մարվել՝ ժ.17:33-ին: Այրվել է 

մոտ 1,5 խ.մ կենցաղային աղբ:  

քաղաքացի 

Խաչատրյան

ից 

0 0 
 

Շիրակ 

Մայիսյան 

գյուղի 6-րդ 

փողոցի 4-

րդ 

նրբանցքի 

թիվ 5 տուն  

շմոլ 

գազի 

թունավ

որում 

30.12.2019 

ժ.17:18 
- 

Գյումրու ԲԿ-ի 

ընդունարանի բուժքույր 

Գրիգորյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ 

ժ.17:05-ին շմոլ գազից 

թունավորման 

նախանշաններով իրենց 

մոտ են հոսպիտալացվել 

Մայիսյան գյուղի 6-րդ 

փողոցի 4-րդ նրբանցքի 

թիվ 5 տան բնակիչներ 

Գագիկ (ծնվ.1993թ.) և 

Նարինե (ծնվ.1995թ.) 

Ավդալյանները, իսկ 

ժ.18:20-ին՝ Ալեքսան 

Ավդալյանը (ծնվ.1947թ.): 

Բժիշկները տուժածների 

առողջական վիճակը 

- 

Գյումրու 

ԲԿ-ի 

ընդունարա

նի բուժքույր 

Գրիգորյանի

ց 

0 3 
 



գնահատել են բավարար: 

Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Տրդատ 

Ճարտարա

պետ 

փողոցի թիվ 

58 շենքի 11-

րդ 

բնակարան 

փակ 

դուռ 

30.12.2019 

ժ.19:49 

30.12.201

9 ժ.19:59 

քաղաքացի Մովսեսյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Տրդատ 

Ճարտարապետ փողոցի 

թիվ 58 շենքի 11-րդ 

բնակարանի բնակիչը չի 

արձագանքում դռան 

թակոցների և 

հեռախոսազանգերին. 

դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.19:50-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedess 911» 

390vv01), որը ժ.19:54-ին, 

անհրաժեշտությունը վերանալու 

պատճառով (դուռը բացվել է 

տեղի ուժերով), վերադարձել է 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.19:59-ին): 

Ժ.19:50-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է ոստիկանության Մուշի բաժնի 

ՕՀ ոստ. կապիտան Հակոբյանին, 

իսկ ժ.19:51-ին՝ շտապօգնության 

կարգավար Գևորգյանին: 

քաղաքացի 

Մովսեսյան

ից 

0 0 
 



Շիրակ 

Վահրամաբ

երդ գյուղ 

թիվ 28/4 

տնակ 

հրդեհ 
31.12.2019 

ժ.03:07 

31.12.201

9 ժ.06:00 

քաղաքացի Սարգսյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Վահրամաբերդ գյուղում 

այրվում է թիվ 28/4 

տնակը: 

Ժ.03:08-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է թիվ 48 ՀՓՋ-ի խմբի պետ փ/ծ 

լեյտենանտ Հակոբյանին, 

ժ.03:09-ին` ՄՃԿԿ կրտսեր 

հրահանգիչ Հարությունյանին, 

ժ.03:19-ին՝ ոստիկանության 

Ախուրյանի բաժնի ՕՀ ոստ. 

կապիտան Սարգսյանին, իսկ 

ժ.03:26-ին՝ Հ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ 

Մուրադյանին: 

Ժ.03:09-ին դեպքի վայր են 

մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից երկու 

մարտական հաշվարկ («KamAZ» 

250vv01 և «Isuzu» 725vv01), 

որոնք կանչի վայր են հասել 

ժ.03:25-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.06:00-ին և ժ.05:40-ին): 

Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է 

Վահրամաբերդ գյուղի 28-րդ 

փողոցի թիվ 4 տնակում 

(սեփականատեր Արմեն 

Դավթյան): 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.03:44-

ին, մարվել՝ ժ.05:21-ին: Այրվել է 

տնակն ամբողջությամբ մոտ 50 

ք.մ: 

քաղաքացի 

Սարգսյանի

ց 

0 0 
 



Շիրակ 

ք,Գյումրի 

Ղանդիլյան 

փողոցում` 

չգործող 

հիվանդանո

ցի շենքի 

մոտ 

հրդեհ 
31.12.2019 

ժ.23:09 

31.12.201

9 ժ.23:38 

քաղաքացի Գևորգյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Ղանդիլյան 

փողոցում` չգործող 

հիվանդանոցի շենքի 

մոտակայքում, այրվում է 

ավտոմեքենա: 

Ժ.23:10-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («KamAZ» 250vv01) 

որը կանչի վայր է հասել ժ.23:14-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.23:38-ին): 

Մինչ հրշեջ-փրկարարների 

կանչի վայր հասնելը՝ հրդեհը 

մարվել է տեղի ուժերով: Այրվել է 

«Opel Astra» մակնիշի 36PC332 

պ/հ (սեփականատեր Արտակ 

Բարսեղյան) ավտոմեքենայի 

պաշտպանիչ վահանակը` 

մասամբ: 

Ժ.23:45-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

է Հ և ՏԱՀՎ հետաքննիչ 

Թորոյանին, իսկ ժ.23:50-ին՝ 

ոստիկանության Կումայրու 

բաժնի ՕՀ ոստ. կապիտան 

Սարգսյանին:  

քաղաքացի 

Գևորգյանից 
0 0 

 

 


