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ք,Արթիկ 

Շինարաների 

փողոցի 

մարզադաշտի 

մոտակայք 

հրդեհ 
01.05.2019 

ժ.13:18 

01.05.2019 

ժ.14:02 

քաղաքացի Չոբանյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Շինարաների 

փողոցի մարզադաշտի 

մոտակայքում այրվում է 

խոտածածկ տարածք: 

Ժ.13:21-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («ZIL-130» 516vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.13:25-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.14:02-ին): 

Ժ.13:22-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի 

ՕՀ ոստ. ավագ լետենանտ 

Թովմասյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.13:27-ին, 

մարվել՝ ժ.13:33-ին: Այրվել է մոտ 

100 ք.մ խոտածածույթ:  

քաղաքացի 

Չոբանյանից 
0 0 

ք,Գյումրի 

Գ.Նժդեհի 

հրապարակ թիվ 

4բ շենքի 31-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
01.05.2019 

ժ.20:19 

01.05.2019 

ժ.20:55 

քաղաքացի Աբգարյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Գ.Նժդեհի հրապարակ թիվ 

4բ շենքի 31-րդ 

բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է. 

դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.20:20-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.20:30-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.20:55-ին): 

Ժ.20:21-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության ՄՎ ՕՀ օգնական 

ոստ. Ավագ ենթասպա 

Սարգսյանին: 

Ժ.20:38-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Պարույր Աբգարյանի 

բնակարանի դուռը:  

քաղաքացի 

Աբգարյանից 
0 0 



Հովունի գյուղի 1-

ին փողոցի 5-րդ 

նրբանցքի թիվ 1/3 

հասցե 

հրդեհ 
01.05.2019 

ժ.22:43 

02.05.2019 

ժ.19:08 

անձը չպարազաված 

քաղաքացուց ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ 

հրդեհ է բռնկվել Հովունի 

գյուղի անասնագոմերից 

մեկում: 

Ժ.22:45-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից երկու մարտական 

հաշվարկ:  

Ժ.23:21-ին թիվ 48 ՀՓՋ 

հերթափոխի պետ փ/ծ ավագ 

լեյտենանտ Բագարյանը պահանջել 

է օգնություն: 

Ժ.23:23-ին օգնության է մեկնել թիվ 

53 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ:  

Ժ.00:11-ին անհրաժեշտությունից 

ելնելով դեպքի վայր է մեկնել թիվ 

48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ:                                                                                       

Պարզվել է որ հրդեհը բռնկվել է 

Հովունի գյուղի 1-ին փողոցի 5-րդ 

նրբանցքի թիվ 2/4 հասցեում՝ 

Գևորգ Վարդանյանին պատկանող 

անասնագոմում (մոտ 1400ք.մ): 

Հրշեջ-փրկարարները, 

գյուղացիների հետ համատեղ, 

անասնագոմից դուրս են բերել 80 

խոշոր եղջերավոր անասուն: 

Անասնագոմի աշխատակիցներ 

Մամիկոն Մադոյանը (ծնվ. 1975թ.), 

Գոհար (ծնվ.1999թ.) և Լուսինե 

Գասպարյանները (ծնվ. 2000թ.) 

հոսպիտալացվել են Գյումրու ԲԿ, 

որտեղ ստանալով 

համապատասխան բուժօգնություն 

դուրս են գրվել: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.02:10-ին: 

Դեպքի վայրում է գտնվել ՄՓՎ 

պետ փ/ծ փոխգնդապետ 

Գյոզալյանը: 

Ի լրումն մայիսի 1-ի 

02.05.2019թվ.Հովունի գյուղի 1-ին 

փողոցի 5-րդ նրբանցքի թիվ 1/3 

հասցեում գտնվող անասնագոմում 

բռնկված հրդեհը մարվել է ժ.18:12-

ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

համապատասխանաբար՝ ժ.17:49-

ին և ժ.19:08-ին): Այրվել է 

անասնագոմի տանիքի փայտյա 

կառուցատարրերը (մոտ 20 ք.մ) և 

անասնագոմում պահեստավորված 

անասնակեր (մոտ 3500 հակ): 

անձը 

չպարազաված 

քաղաքացուց 

0 3 



ք,Գյումրի  

Մանուշյան 

փողոցի թիվ 

228/265 տնակի 

բակում 

օձի կանչ 
02.05.2019 

ժ.11:53 

02.05.2019 

ժ.12:41 

քաղաքացի 

Բաղդասարյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Շիարկի մարզի 

Գյումրի քաղաքի 

Մանուշյան փողոցի թիվ 

228/265 տնակի բակում 

նկատվել է օձ,անհրաժեշտ 

է փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.11:55-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mersedes- Benz» 

390vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.12:01-ին (վերադարձ ՀՓՋ` 

ժ.12:41-ին): 

 

Ժ.12:17-ին հրշեջ-փրկարարները 

հայտաբերել են լորտու տեսակի օձ 

(մոտ 60 սմ) և տեղափոխել 

անվտանգ տարածք: 

քաղաքացի 

Բաղդասարյա

նից 

0 0 

ք,Գյումրի  

Սավոյան փողոցի 

224/442 Ա տնակ 

տեղեկատվության 

փոխանցում 

06.05.2019 

ժ.09:50 
- 

քաղաքացի Պեպոյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Գյումրի 

քաղաքի Սավոյան փողոցի 

224/442 Ա տնակի բնակիչը  

ունի առողջական  

խնդիրներ, անհրաժեշտ է 

ՇԲՕ: 

Ժ.09:51-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

- ծառայության հերթապահ 

Գալստյանին: 

քաղաքացի 

Պեպոյանից  
0 0 



Ջրաձոր գյուղ բրուցելիոզ 
06.05.2019 

ժ.10:03 
- 

Գյումրի քաղաքի 

«Ինֆեկցիոն և 

հակատուբերկուլոզային» 

հիվանդանոցի հերթապահ 

բուժքույր Արզումանյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ 

ժ.10:00-ին բրուցելյոզի 

նախանշաններով իրենց 

մոտ է հոսպիտալացվել 

Ամասիա բնակավայրի 

Ջրաձոր գյուղի բնակիչ 

Արման Հովակյանը (ծնվ. 

1988թ.), ում առողջական 

վիճակը բժիշկները 

գնահատել են բավարար։ 

Ժ.10:06-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Ջրաձոր գյուղի գյուղապետ 

Հովակյանին, ժ.10:08-ին՝ 

ոստիկանության Ամասիայի բաժնի 

ՕՀ ոստ. ավագ լեյտենանտ 

Հարությունյանին, ժ.10:10-ին՝ 

մարզպետարանի 

գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության 

գլխավոր մասնագետ Թորոսյանին 

և ՃԿԱԿ-ում առողջապահության 

նախարարության ներկայացուցիչ 

Գ.Թեփելիկյանին, ժ.10:12-ին՝ 

«Հիվանդությունների վերահսկման 

և կանխարգելման ազգային 

կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Գյումրու 

մասնաճյուղի տնօրեն 

Ուռուտյանին, ժ.10:14-ին՝ 

գյուղատնտեսության 

նախարարության 

«Հանրապետական 

անասնաբուժասանիտարական և 

բուժասանիտարական լաբորատոր 

ծառայությունների կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ի մարզային ծառայության 

համաճարակաբանի օգնական 

Մուրադյանին, ժ.10:16-ին՝ 

մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառավարման և 

հանրապետական գործադիր 

մարմինների հարցերով 

վարչության պետ Ա.Անտոնյանին, 

իսկ ժ.10:20-ին՝ մարզպետարանի 

առողջապահության և 

սոցիալական ապահովության 

վարչության բաժնի պետ 

Ասլանյանին: 

Գյումրի 

քաղաքի 

«Ինֆեկցիոն և 

հակատուբերկ

ուլոզային» 

հիվանդանոցի 

հերթապահ 

բուժքույր 

Արզումանյան

ից  

0 1 



ք,Գյումրի Անի 

թաղամասի 11-րդ 

փողոցի 1-ին շենքի 

16-րդ բնակարան 

փակ դուռ 
08.05.2019 

ժ.00:14 

08.05.2019 

ժ.01:00 

քաղաքացի Ավետիսյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Անի թաղամասի 11-րդ 

փողոցի 1-ին շենքի 16-րդ 

բնակարանում 6 տարեկան 

երեխան չի արձագանքում 

դռան թակոցներին և 

հեռախոսազանգերին. 

դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.00:17-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ «Mercedes» 390vv01, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.00:28-ին, 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.01:00-ին): 

Ժ.00:34-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են բնակարանի դուռը, 

Միլենա Մովսիսյան (ծնվ.2012թ.) 

ներսում քնած է եղել: 

քաղաքացի 

Ավետիսյանից  
0 0 

ք,Գյումրի 

Խրիմյան Հայրիկ 

փողոցի թիվ 5ա 

շենքի 42-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
08.05.2019 

ժ.14:13 

08.05.2019 

ժ.14:14 

քաղաքացի Մկրտչյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Խրիմյան 

Հայրիկ փողոցի թիվ 5ա 

շենքի 42-րդ բնակարանի 

դռան փականը խափանվել 

է, ինչից բնակարան մուտք 

գործելը դարձել է 

անհնարին. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.14:05-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes», 390vv01), 

որը ժ.14:09-ին՝ 

անհրաժեշտությունը վերանալու 

պատճառով, վերադարձել 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.14:14-ին): 

Դուռը բացվել է տեղի ուժերով: 

քաղաքացի 

Մկրտչյանից  
0 0 

ք,Գյումրի  

Երևանյան 

խճուղում 

տեղեկատվության 

փոխանցում 

08.05.2019 

ժ.14:16 
- 

քաղաքացի Ղազարյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Գյումրի 

քաղաքի Երևանյան 

խչուղում՝ արագաչափի 

մոտակայքում տէ ունեցել 

ՃՏՊ, կա տուժած. 

անհրաժեշտ է 

շտապօգնություն:  

Ժ.14:17-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Գյումրու շտապօգնության կայանի 

տնօռեն Թորոսյանին: 

քաղաքացի 

Ղազարյանից  
0 0 



ք,Գյումրի Մինաս 

Ավետիսյան փող 

շենքի 72-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
08.05.2019 

ժ.21:00 

08.05.2019 

ժ.22:14 

քաղաքացի Գասպարյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Մինաս 

Ավետիսյան փող 

շենքի 72-րդ բնակարանի 

դռան փականը խափանվել 

է, ինչից բնակարան մուտք 

գործելը դարձել է 

անհնարին. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.21:01-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes 911», 

390vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.21:14-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.22:14-ին): 

Ժ.21:02-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. ավագ լեյտենանտ 

Աղեկյանին: 

Ժ.21:53-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Լիաննա Իսահակյանի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Գասպարյանի

ց  

0 0 

ք,Գյումրի Մուշ 2/2 

թաղամասի թիվ 56 

շենքի 52-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
09.05.2019 

ժ.10:58 

09.05.2019 

ժ.11:34 

քաղաքացի 

Հարությունյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Մուշ 2/2 

թաղամասի թիվ 56 շենքի 

52-րդ բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է, 

երեխաները մնացել են 

ներսում. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.11:00-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedess Benz» 

390vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.11:15-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.11:34-ին): 

Ժ.11:01-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. ավագ լեյտենանտ 

Մուրադյանին: 

Ժ.11:18-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Օվսաննա 

Հարությունյանի (ծնվ.1967թ.) 

բնակարանի դուռը. ներսում են 

գտնվել Ռիմա (ծնվ. 2007թ.) և 

Մարիամ (ծնվ. 2004թ.) 

Համբարձումյանները: 

քաղաքացի 

Հարությունյա

նից  

0 0 

 Հոռոմ գյուղի 

փոստային 

բաժանմունքի 

մոտակայք 

հրդեհ 
09.05.2019 

ժ.13:21 

09.05.2019 

ժ.14:47 

քաղաքացի Դարբինյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Հոռոմ գյուղի փոստային 

բաժանմունքի 

մոտակայքում այրվում է 

անասնակեր: 

Ժ.13:22-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

թիվ 49 ՀՓՋ-ի հրշեջ-փրկարար փ/ծ 

սերժանտ Խուրշուդյանին, ժ.13:24-

ին՝ ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ 

ավագ Մարգարյանին, իսկ ժ.13:26-

ին՝ ոստիկանության Արթիկի 

բաժնի ՕՀ ոստ. լեյտենանտ 

Ալեքսանյանին: 

Ժ.13:25-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («ZIL 130», 516vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.13:35-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 14:47-ին): 

Պարզվել է, որ 8-րդ փողոցի թիվ 27 

տան (սեփականատեր Միշա 

քաղաքացի 

Դարբինյանից  
0 0 



Դարբինյան) մոտակայքում 

այրվում է պահեստավորած 

անասնակեր: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.13:39-ին, 

մարվել՝ ժ.13:52-ին: Այրվել է 

անասնակեր (մոտ 15 հակ): 

Հարթաշեն գյուղի 

1-ին փողոցի 1-ին 

նրբանցք թիվ 11 

տուն բակում 

հրդեհ 
09.05.2019 

ժ.13:53 

09.05.2019 

ժ.21:24 

քաղաքացի 

Բաղդասարյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Հարթաշեն 

գյուղի 1-ին փողոցի 1-ին 

նրբանցք թիվ 11 տուն 

բակում այրվում է խոտի 

դեզ: 

Ժ.13:55-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («ZIL 131» 508vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.14:19-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.21:24-ին): 

Ժ.13:56-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Աշոցքի բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Գուրգենյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.15:10-ին, 

մարվել՝ ժ.19:50-ին: Այրվել է 

Անդրանիկ Ալվրդյանին 

պատկանող մոտ 400 հակ 

կուտակած անասնակեր: 

քաղաքացի 

Բաղդասարյա

նից 

0 0 

Լուսաղբյուր գյուղ հրդեհի կեղծ կանչ 
09.05.2019 

ժ.14:18 

09.05.2019 

ժ.16:02 

անհայտ քաղաքացուց 

ահազանգ է ստացվել, որ 

հրդեհ է բռնկվել 

Լուսաղբյուր գյուղում: 

Ժ.14:21-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ 

ավագ Մարգարյանին, իսկ ժ.14:24-

ին՝ ոստիկանության Անիի բաժնի 

ՕՀ ոստ. կապիտան Գալստյանին: 

Ժ.14:24-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 51 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Zil 130» 515vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.14:54-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 16:02-ին): 

Տեղազննման արդյունքում հրդեհ 

չի հայտնաբերվել:  

անհայտ 

քաղաքացուց 
0 0 



ք,Գյումրի Եսայան 

փողոցում գտնվող 

թիվ 15 դպրոցի 

կաթսայատան 

մոտ  

դիակի հայտնաբերում 
09.05.2019 

ժ.18:09 

09.05.2019 

ժ.18:40 

ոստիկանության Մուշի 

բաժնի ՕՀ ոստ. ավագ 

լեյտենանտ Մուրադյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ 

Եսայան փողոցում գտնվող 

թիվ 15 դպրոցի 

կաթսայատան մոտ 

գազատար խողովակից 

կախված քաղաքացու դի 

կա. դին իջեցնելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.18:12-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedess Benz 911» 

390vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.18:21-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.18:40-ին): 

Ժ.18:28-ին հրշեջ-փրկարարներն 

իջեցրել են Արմեն Խաչատրյանի 

(ծնվ.1985թ.) դին:  

ոստիկանությ

ան Մուշի 

բաժնի ՕՀ 

ոստ. ավագ 

լեյտենանտ 

Մուրադյանից  

1 0 

ք,Գյումրի 

Շահումյան 

փողոցի թիվ 188 

շենքի 59-րդ 

բնակարան 

օգնություն 

քազղաքացուն 

10.05.2019 

ժ.05:14 

10.05.2019 

ժ.05:46 

«1-03» ծառայության բժիշկ 

Մովսիսյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ 

Շահումյան փողոցի թիվ 

188 շենքի 59-րդ 

բնակարանի ծանրաքաշ 

բնակչին 5-րդ հարկի իր 

բնակարանից իջեցնելու և 

շտապօգնության 

ավտոմեքենային 

մոտեցնելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.05:16-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedess Benz 911» 

390vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.05:27-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.05:46-ին): 

Ժ.05:38-ին հրշեջ-փրկարարները 

Թագուհի Հովհաննիսյանին (ծնվ. 

1968թ) ցուցաբերել են 

համապա¬տասխան օգնություն, ով 

հոսպիտալացվել է Գյումրու ԲԿ:  

«1-03» 

ծառայության 

բժիշկ 

Մովսիսյանից 

0 0 

ք. Գյումրի 

Շիրակացի 61-րդ 

զինավանի թիվ 5 

շենքի 15-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
11.05.2019 

ժ.12:16 

11.05.2019 

ժ.12:45 

քաղաքացի Խռխռյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Շիրակացի 61-

րդ զինավանի թիվ 5 շենքի 

15-րդ բնակարանի և 

պատշգամբի դռները 

փակվել են քաղաքացին 

մնացել է պատշգամբում. 

դռները բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.12:18-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390VV01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.12:26-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.12:45-ին): 

Ժ.12:31-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Ռուզաննա Սարգսյանի 

բնակարանի պատշգամբի դուռը: 

քաղաքացի 

Խռխռյանից  
0 0 



ք. Արթիկ Րաֆֆու 

փողոցի թիվ 15 

տան մո¬տա¬կայք 

ՃՏՊ 
12.05.2019 

ժ.00:37 

12.05.2019 

ժ.01:29 

քաղաքացի Փարվանյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Րաֆֆու փողոցի 

թիվ 15 տան մոտակայքում 

տեղի է ունեցել ՃՏՊ 

(ավտոմեքենան 

ինքնընթաց շարժվել է մոտ 

5 մ և ընկել սելավա-տարը), 

տուժածներ չկան. 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.00:39-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («GAZ 2705» 265VV01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.00:41-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.01:29-ին): 

Ժ.00:40-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի 

ՕՀ ոստ. կապիտան 

Խաչատրյանին: 

Ժ.01:16-ին հրշեջ-փրկարարները 

«VAZ 2109» մակնիշի 29UU540 պ/հ 

ավտոմեքենան (վարորդ Կարեն 

Հարությունյան) դուրս են բերել 

ճանապարհի երթևեկելի հատված: 

քաղաքացի 

Փարվանյանից  
0 0 

Սառնաղբյուր 

գյուղի եկեղեցու 

մոտ 

օձի կանչ 
12.05.2019 

ժ.16:09 

12.05.2019 

ժ.17:00 

քաղաքացի Սարիբեկյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Սառնաղբյուր 

գյուղի եկեղեցու 

մոտակայքւոմ նկատվել է 

օձ, որին բռնելու և 

անվտանգ տարածք 

տեղափոխելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.16:11-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 51 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («ZIL 130» 515VV01), որը 

կանչի վայի է հասել ժ.16:28-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.17:00-ին): 

Ժ.16:30-ին հրշեջ-փրկարարները 

բռնել են 2 հատ լորտու տեսակի 

սողուն և տեղափոխել անվտանգ 

տարածք: 

քաղաքացի 

Սարիբեկյանի

ց  

0 0 



Ազատան գյուղի 

լճի մոտ 

զենք զինամթերքի 

հայտնաբերում 

12.05.2019 

ժ.15:53 

12.05.2019 

ժ.20:41 

քաղաքացի Մելիքյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Ազատան գյուղի 

լճի մոտակայքում 

հայտնաբերվել է 

արկանման առարկա: 

Ժ.15:55-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 53 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Stayer 790» 519 VV01), 

որը կանչի վայի է հասել ժ.16:25-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.20:41-ին): 

Ժ.115:56-ին ահազանգի 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

փոխանցվել է ԱԱԾ ՕՀ ավագ 

ենթասպա Հարությունյանին, 

ժ.15:57-ին՝ ոստիկանության 

Ախուրյանի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Հարությունյանին , ժ.16:03-ին՝ 

մարզի կայազորի ՌՈ ՕՀ 

ենթասպա Պասկևիչյանին, իսկ 

ժ.16:04-ին՝ ՊՆ թիվ N զորամասի 

ՕՀ կապիտան Դանիելյանին: 

Պարզվել է, լճի մոտակայքում 

հայտնաբերվել է 82մմ 

տրամաչափի հրետանային, 

ժանգոտված արկ՝ առանց 

պայտուցիչի, որը տեղափոխման 

համար վտանգ չի ներկայացնում: 

Դեպքի վայրում են գտնվել 

ոստիկանության Ախուրյանի 

բաժնի ավագ տեսուչ ոստ. մայոր 

Ղարաղազարյանը, և ՊՆ թիվ N 

զորամասի ինժիներական 

ծառայության պետ Ալեքսանյանը: 

Ժ.20:20-ին ոստ. մայոր 

Ղարաղազարյանը արկը 

տեղափոխել է ոստիկանության 

Ախուրյանի բաժին: 

քաղաքացի 

Մելիքյանից 
0 0 

Եպիսկոպոս 

Սմբատյան 

փողոցի թիվ 16 

հասցեում  

հրդեհ 
12.05.2019 

ժ.20:25 

12.05.2019 

ժ.22:53 

քաղաքացի 

Կարապետյանից ահազան 

է ստացվել այն մասին, որ 

հրդեհ է բռնկվել 

Եպիսկոպոս Սմբատյան 

փողոցի թիվ 16 հասցեում 

գտնվող էլ. հաշվիչներ 

վահանակում: 

Ժ.20:27-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («KamAZ» 250vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.20:36-ին, 

իսկ վերադարձի ճանապարհին՝ 

ժ.21:15-ին խափանվել է, 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.22:53-ին): 

Ժ.20:28-ին ահազանգի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

էլ. ցանցի կարգավար 

Հարությունյանին, ժ.20:29-ին՝ 

ոստիկանության Կումայրի բաժնի 

ՕՀ օգնական ոստ. ավագ 

ենթասպա Դոխոլյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է՝ ժ.20:40-ին, 

մարվել՝ ժ.20:44-ին: Այրվել է 

հաշվիչների վահանակի մեջ 

ամրացված մոտ 10 էլ. անջատիչ և 

քաղաքացի 

Կարապետյան

ից 

0 0 



ջերմահարվել է մոտ 30սմ 

մալուխների խուրձ: 

Սավոյան փողոցի 

թիվ 224/293 

տնակի մոտ 

կատաղած շների 

հարձակում 

12.05.2019 

ժ.21:59 

12.05.2019 

ժ.22:58 

քաղաքացի 

Մուղտուսյանից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ 

ժ.15:30-ի սահմաններում 

թափառող շները Սավոյան 

փողոցի թիվ 224/293 

տնակի մոտակայքում 

հարձակվել են ոչխարների 

վրա: 

Ժ.22:01-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ ՄՓՎ ՕԽ-ն (անձնական 

ավտոմեքենայով)` փ/ծ լեյտենանտ 

Գասպարյանի գլխավորությամբ 

(կանչի վայր՝ ժ.22:07-ին, 

վերադարձ՝ ժ.22:58-ին): Պարզվել է, 

որ թափառող շները հոշոտել են 

Համլետ Մուղտուսյանին 

պատկանող 13 ոչխար և վնասել 8-

ին: 

Ժ.22:03-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

մարզպետարանի 

գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության 

պետ Մովսիսյանին, իսկ ժ.22:05-

ին՝ փոխքաղաքապետ Սանոյանին 

և ՃԿԱԿ-ում ՀՀ 

գյուղատնտեսության 

նախախարության 

ներակայացուցիչ՝ Ա.Պետրոսյանին: 

քաղաքացի 

Մուղտուսյան

ից 

0 0 



ք,Մարալիկ  

Գագարին փողոցի 

4-րդ հասցեում 

գտնվող  

Արհեստագործա

կան  

ուսումնարան  

տեղեկատվության 

փոխանցում 

14.05.2019 

ժ.13:30 
- 

քաղաքացի    Թորոսյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Մարալիկ 

քաղաքի  Գագարին 

փողոցի 4-րդ հասցեում 

գտնվող  

Արհեստագործական  

ուսումնարանի տնօրենի 

աշխատասենյակի դուռը  

փակ է.ցուցարարները 

ցանկանում են 

բացել,անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.13:30-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Անիի ՈԲ  ՕՀ  ոստ. կապիտան 

Դանիելյանին: 

  Ժ.13:33-ին  հետադարձ կապ 

հաստատվեց Անիի ՈԲ  ՕՀ  ոստ. 

կապիտան Դանիելյանի  հետ և 

պարզվեց, որ փրկարարաների 

օգնության կարիքը չկա: 

քաղաքացի    

Թորոսյանից  
0 0 

Անտառավան 3-րդ 

թաղամասի թիվ 18 

գ շենքի 41-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
16.05.2019 

ժ.10:41 

16.05.2019 

ժ.11:53 

քաղաքացի Խաչատրյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Գյումրի 

քաղաքի Անտառավան 3-

րդ թաղամասի թիվ 18 գ 

շենքի 41-րդ բնակարանի 

դուռը փակ է, ներսում 

գտնվող վատառողջ 

քաղաքացին օգնություն է 

խնդրում. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.10:43-ին տնտեսական 

աշխատանքների մեկնելու 

ճանապարհից դեպքի վայր է 

մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ի մարտական 

հաշվարկը (<<Մերսեդես բենց>> 

911, 390 VV 01), որը կանչի վայր է 

հասել ժ.10:47-ին (Ժ.11:46-ին 

աշխատանքներն ավարտելուց 

հետո մեկնել են տնտեսական 

աշխատանքների Կաչեն 

Դեմիրճյան 23 հասցեով): 

 

Ժ.10:43-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

շտապօգնության կարգավար 

Գալստյանին, ժ.11:03-ին 

ոստականության Մուշի բաժնի ՕՀ-

ի օգնական ոստ. ենթասպա 

Հովհաննիսյանին: 

 

Ժ.11:12-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Օֆելյան Սահակյանի 

(ծնված 1944 թ.) բնակարաբի 

դուռը, վերջինիս հայտնաբերել 

ննջասենյանի հատակին 

քաղաքացի 

Խաչատրյանի

ց  

0 0 



անօգնական ընկած և ժ.11:42-ին 

մոտեցրել շտապօգնության 

ավտոմեքենային:: 

ք,Գյումրի 

Կոմինտերնի 

փողոցի 1-ին 

շարքի  թիվ 3 տուն 

հրդեհ 
16.05.2019 

ժ.13:23 

16.05.2019 

ժ.14:17 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց ահազանգ է 

ստացվել որ, ք.Գյումրի թիվ 

32 դպրոցի մոտակայքում 

այրվում է տուն:                                                                                                                   

Ժ.13:25-ին դեպքի վայր են մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից երկու մարտական 

հաշվարկ (<<Կամազ>>, 435 vv 01 

և <<Կամազ>>, 250 vv 01), որոնք 

կանչի վայր են հասել 

համապատասխանաբար ժ.13:29-

ին և ժ.13:30-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.14:17-ին և ժ.13:36-ին): 

 

Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է 

Գյումրի քաղաի Կոմինտերնի 

փողոցի 1-ին շարքի Անդրանիկ 

Հակոբյանին պատկանքղ թիվ 3 

տանը: 

 

Ժ.13:30-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Կումայրու բաժնի 

ՕՀ ոստ. մայոր Սարգսյանին: 

 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.13:33-ին, 

մարվել՝ ժ.13:37-ին: Մասամբ 

այրվել է միջսենյակային դուռը 

(մոտ 4 ք.մ), պահարանը (մոտ 1 

ք.մ) և ներքնակը (մոտ 1 ք.մ): 

անձը 

չպարզված 

քաղաքացուց                                                                                                                  

0 0 



ք,Գյումրի  Վաղգեն 

Սարգսյան փողոցի 

թիվ 8 շենքի 34-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
16.05.2019 

ժ.14:25 

16.05.2019 

ժ.14:57 

քաղաքացի Գրիգորյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Գյումրի 

քաղաքի Վաղգեն 

Սարգսյան փողոցի թիվ 8 

շենքի 34-րդ բնակարանի 

դռան փականը խափանվել 

է, ինչից բնակարան մուտք 

գործելը դարձել է 

անհնարին. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.14:27-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ (<<Մերսեդես բենց>> 

911, 390 VV 01), որը, կանչի վայր է 

հասել ժ.14:35-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.14:57-ին): 

Ժ.14:28-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվալ է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. ավագ լեյտենանտ 

Աղեկյանին: 

Ժ.14:44-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Սեդրակ Գրիգորյանի 

բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Գրիգորյանից 
0 0 

ք,Գյումրի 

Բարոնյան փողոց  

թիվ 2 տուն  

հրդեհ 
16.05.2019 

ժ.17:30 

16.05.2019 

ժ.18:31 

քաղաքացի 

Հովհաննիսյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Խրիմյան Հայրիկ փողոցում 

այրվում է կուտակված 

խոտ: 

Ժ.17:32-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

թիվ 48 ՀՓՋ-ի ընդհանուր պրոֆիլի 

փրկարար փ/ծ սերժանտ 

Մալխասյանին, ժ.17:34-ին՝ ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 

ենթասպա Հարությունյանին, իսկ 

ժ.17:38-ին՝ ոստիկանության 

Կումայրու բաժնի ՕՀ-ի օգնական 

ոստ. ավագ ենթասպա 

Դոխոլյանին: 

Ժ.17:33-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («KamAZ», 250vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.17:36-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.18:31-ին): 

Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է 

Բարոնյան փողոցի Զարուհի 

Պարոնյանին պատկանող թիվ 2 

տան բակում: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.17:40-ին, 

մարվել՝ ժ.17:53-ին: Այրվել է 300 

ք.մ խոտածածկույթ: 

քաղաքացի 

Հովհաննիսյա

նից  

0 0 



ք,Գյումրի Մուշ 2 

թաղամասի թիվ 69 

շենքի 34-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
16.05.2019 

ժ.18:04 

16.05.2019 

ժ.19:07 

 քաղաքացի Եգանյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Մուշ 2 

թաղամասի թիվ 69 շենքի 

34-րդ բնակարանի 

բնակիչը չի արձագանքում 

դռան թակոցներին և 

հեռախոսազանգերին. 

դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.18:06-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes», 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.18:18-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.19:07-ին): 

Ժ.18:08-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստականության Մուշի բաժնի ՕՀ-

ի օգ-նական ոստ. ենթասպա 

Հովհաննիսյանին, իսկ ժ.18:09-ին` 

շտապօգնության կարգավար 

Գալստյանին: 

Ժ.18:34-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են բնակարանի դուռը և 

խոհանոցում հայտնաբերել 

Մանվել Հովհաննիսյանի (ծնվ. 

1951թ.) կախված դին:  

 քաղաքացի 

Եգանյանից 
1 0 

ք,Արթիկ 

Բաղրամյան 

փողոցու. շուկայի 

մոտակայք 

հրդեհ 
16.05.2019 

ժ.19:37 

16.05.2019 

ժ.18:04 

ին քաղաքացի 

Ֆահրադյանից ահազանգ է 

ստացվել այն մասին, որ 

շուկայի մոտակայքում 

այրվում է տնակ: 

Ժ.19:38-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («ZIL 130», 516vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.19:40-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.20:20-ին): 

Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է 

Բաղրամյան փողոցում՝ շուկայի 

մոտակայքում գտնվող նախկին 

կրպակում: 

Ժ.19:40-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի 

ՕՀ ոստ. ավագ լեյտենանտ 

Թովմասյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.19:49-ին, 

մարվել՝ ժ.19:56-ին: Այրվել է 

կրպակի պատի (մոտ 2 ք.մ) և 

առաստաղի (մոտ 3 ք.մ) փայտյա 

երեսպատումը:  

քաղաքացի 

Ֆահրադյանից  
0 0 

ք. Գյումրի 

Երևանյան խճ. 

147ա շենքի բն.50 

տեղեկատվության 

փոխանցում 

18.05.2019 

ժ.00:00 
- 

քաղաքացի 

Խաչատուրովից ահազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ 

Գյումրի քաղաքի 

Երևանյան խճ. 147ա շենքի 

բն.50-ում գտնվող մայրը 

վատառողջ է, անհրաժեշտ 

է ՇԲՕ: 

   Ժ.00:03-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

1-03 ծառայության կարգավար 

Տոնոյանին: 

քաղաքացի 

Խաչատուրովի

ց  

0 0 



ք. Գյումրի 

Կոշտոյան փողոցի 

թիվ 5/4  

հրդեհ 
18.05.2019 

ժ.05:51 

18.05.2019 

ժ.07:08 

քաղաքացի Մանուկյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Կոշտոյան փողոցում՝ 

ծննդատան մոտակայքում, 

այրվում է մթերային 

խանութ, ներսում 

քաղաքացի կա. 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.05:51-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

թիվ 48 ՀՓՋ-ի ընդհանուր պրոֆիլի 

փրկարար փ/ծ ավագ սերժանտ 

Տոնոյանին, ժ.05:53-ին՝ ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 

Մարգարյանին, ժ.05:56-ին՝ «1-03» 

ծառայության կարգավար 

Տոնոյանին, իսկ ժ.05:56-ին՝ 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ 

ոստ. ավագ լեյտենանտ 

Մուրադյանին: 

    Ժ.05:53-ին դեպքի վայր են 

մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից երկու 

մարտական հաշվարկ («KAMAZ» 

435vv01 և «KAMAZ» 250vv01), 

որոնք կանչի վայր են հասել 

ժ.05:59-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.06:13-ին և ժ.07:08-ին): Պարզվել 

է, որ հրդեհը բռնկվել է Կոշտոյան 

փողոցի թիվ 5/4 հասցեում գտնվող 

մթերային խանութում 

(սեփականատեր Ալինա 

Մանուկյան): 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.06:05-ին, 

մարվել՝ ժ.06:43-ին: 

Ամբողջությամբ այրվել է տանիքի 

փայտյա կառուցատարրերը՝ մոտ 

30 ք.մ, մասամբ ջերմահարվել են 

պատերը, մթերքը ծխահարվել է: 

քաղաքացի 

Մանուկյանից 
0 0 

գ. Գոգհովիտ 8-րդ 

փողոցի թիվ 5 

տուն 

հրդեհ 
18.05.2019 

ժ.15:42 

18.05.2019 

ժ.18:52 

քաղաքացի Մանուկյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Սարապատ 

համայնքի Գոգհովիտ 

գյուղում այրվում է 

խոտածածկ տարածք: 

Ժ.15:44-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 50 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Zil 130» 512vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.16:13-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.18:52-ին): 

Պարզվել է, որ 8-րդ փողոցի թիվ 5 

տան (սեփականատեր Վալերի 

Սարգսյան) բակում այրվում է 

պահեստավորված անասնակեր: 

Ժ.15:46-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Աշոցքի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Կարապետյանին:  

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.16:58-ին, 

մարվել՝ ժ.18:20-ին: Այրվել է մոտ 

150 հակ անասնակեր:  

քաղաքացի 

Մանուկյանից  
0 0 



Մաիսյան գյուղի 

6-րդ փողոցի 4-րդ 

նրբանցքի 6-րդ 

տուն  

տեղեկատվության 

փոխանցում 

20.05.2019 

ժ.00:20 
- 

քաղաքացի  Աբգարյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Մաիսյան գյուղի 

6-րդ փողոցի 4-րդ 

նրբանցքի 6-րդ տան 

բնակիչը  ունի առողջական  

խնդիրներ, անհրաժեշտ է 

ՇԲՕ: 

Ժ.00:22-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Ախուրյանի - ծառայության 

կարգավար Շամակոչյանին: 

քաղաքացի  

Աբգարյանից  
0 0 

Մայիսյան գյուղի 

6-րդ փողոցի թիվ 

4-րդ նրբանցքի 6-

րդ տուն  

փակ դուռ 
20.05.2019 

ժ.00:56 

20.05.2019 

ժ.02:03 

Ախուրյանի «1-03» 

ծառայության կարգավար 

Ժամկոչյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել, որ Մայիսյան 

գյուղի 6-րդ փողոցի թիվ 4-

րդ նրբանցքի 6-րդ տան 

բնակիչը չի արձագանքում 

դռան թակոցներին և 

հեռախոսազանգերին. 

դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.00:59-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.01:07-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.02:03-ին): 

Մինչ հրշեջ-փրկարարների կանչի 

վայր հասնելը՝ դուռը բացվել է 

տեղի ուժերվ, «1-03» ծառայության 

աշխատակիցները Կամո 

Աբգարյանին (ծնվ. 1966թ.) 

ցուցաբերել են համապատասխան 

օգնություն: 

Ախուրյանի «1-

03» 

ծառայության 

կարգավար 

Ժամկոչյանից 

0 0 



Բերդաշեն 

համայնքում Արփի 

լիճ ազգային 

պարկի տարածք 

վթարավերականգնող

ական աշխատանքներ 

20.05.2019 

ժ.10:13 

21.05.2019 

ժ.21:54 

 Արփի լճից ջրարգելակի 

(шлюз) կոտրված փականի 

վերականգնողական 

աշխատանքների համար 

անրաժեշտ է 

ջրափրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.10:13-ից թիվ 30 ՀՋՋ-ից մեկ 

մարտական հաշվարկ («GAZel», 

240vv01) Արփի լճից ջրարգելակի 

(шлюз) կոտրված փականի դուրս 

բերման աշխատանքներն 

իրականացնելու նպատակով 

մեկնել է Շիրակի մարզ Բերդաշեն 

համայնք:                                                                                        

Ժ.14:31-ին Շիրակի ՄՓՎ ՕԽ-ն 

(«VAZ-2121», 362vv01)՝ փ/ծ 

փոխգնդապետ Ա.Գյոզալյանի 

գլխավորությամբ մեկնեց Շիրակի 

մարզի Բերդաշեն համայնքում 

Արփի լիճ ազգային պարկի 

տարածք: 

Նշված վայրում է գտնվել «Ջրառ» 

ՓԲԸ-ի ջրային տնտեսության 

բաժնի պետ Ռ.Անդրեասյանը. 

պարզվել է, որ կտրվել են 

ջրամբարի պատվարի հարթ 

փականի ճոպանները (2 հատ), 

որոնց փոխարինման համար 

պատվիրվել են նոր ճոպաններ: 

Մինչ ժ.16:15-ը ջրափրկարարներն 

իրականացրել են տեղազննում, 

աշխատանքները կիրականացվեն 

մայիսի 21-ին:                                                     

Ի լրումն մայիսի 22-ի օպերատիվ 

տեղեկագրի 

Ժ.11:00-ին Շիրակի ՄՓՎ ՕԽ-ն 

(«VAZ-2121», 362vv01)՝ մեկնեց 

Արփի լիճ  ՇՄՓՎ պետ՝ փ/ծ փ-գ 

Ա.Գյոզալյան գլխավորությամբ:                              

Ժ.12:51-ից ջրափրկարարները 

վերսկսել են Շիրակի մարզի 

Բերդաշեն համայնքում Արփի լճից 

ջրարգելակի (шлюз) կոտրված 

փականի դուրս բերման 

աշխատանքները:  

Ժ․18։06-ին բացվել է ջրարգելակի 

գլխավոր փականը։ 

Ժ.21։54-ին թիվ 30 ՀՋՋ օղակի 

հրամանատար փ/ծ ավագ 

Հարութունյանը զեկուցեց, որ 

պահեստային փականը բացելու 

անհնարինության պատճառով 

աշխատանքները 

ժամանակավորապես դադարեցվել 

են: 

- 0 0 



ք. Գյումրի 

Գարեգին Նժդեհ 

փողոցի թիվ 17 

շենքի 37-րդ 

բնակարան 

օգնություն 

քազղաքացուն 

20.05.2019 

ժ.11:55 

20.05.2019 

ժ.11:54 

քաղաքացի 

Կարապետյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Գարեգին Նժդեհ 

փողոցի թիվ 17 շենքի 37-

րդ բնակարանի ծանրաքաշ 

և վատառողջ բնակչին 2-րդ 

հարկի իր բնակարանից 

իջեցնելու և 

շտապօգնության 

ավտոմեքենային 

մոտեցնելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.11:26-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes Benz», 

390vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.11:35-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.11:54-ին): 

Ժ.11:39-ին հրշեջ-փրկարարները 

Դմիտրի Կարապետյանին 

(ծնվ.1939թ.) ցուցաբերել են 

համապա-տասխան օգնություն: 

քաղաքացի 

Կարապետյան

ից 

0 0 

ք,Գյումրի 

Երևանյան խճ. 

147ա շենքի իրենց 

բնակարան 

տեղեկատվության 

փոխանցում 

22.05.2019 

ժ.11:55 
- 

քաղաքացի Ալեքսանյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Գյումրի 

քաղաքի Երևանյան խճ. 

147ա շենքի իրենց 

բնակարանում գտնվող 

մայրը արնահոսում է, 

Մեծ անիվ -ի մոտ 

կդիմավորեն

անհրաժեշտ է ՇԲՕ: 

   Ժ.01:54-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

- ծառայության կարգավար 

Ռաֆայելյանին: 

քաղաքացի 

Ալեքսանյանի

ց 

0 0 

ք,Գյումրի 

Վ.Սարգսյան 

փողոցի թիվ 2 

շենքի 5-րդ 

բնա¬¬կա¬րան 

փակ դուռ 
22.05.2019 

ժ.16:39 

22.05.2019 

ժ.17:26 

քաղաքացի Գևորգյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Վ.Սարգսյան 

փողոցի թիվ 2 շենքի 5-րդ 

բնա¬¬կա¬րանի դռան 

փականը խափանվել է 

(ներսում երեխա կա). 

դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.16:41-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes Benz 911» 

390vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.16:51-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.17:26-ին): 

Ժ.16:42-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ-

ի օգնական ոստ. ավագ 

Լոռեցյանին: 

Ժ.17:01-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Արման Հարությունյանի 

բնակարանի դուռը. 

հյուրասենյակում Արուսիկ 

Հարությունյանը (ծնվ. 2011թ.) 

քնած է եղել:  

քաղաքացի 

Գևորգյանից  
0 0 



Պեմզաշեն գյուղ հսկվող կրակ 
22.05.2019 

ժ.20:03 

22.05.2019 

ժ.20:05 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց ահազանգ է 

ստացվել, որ Պեմզաշեն 

գյուղում այրվում 

խոտածածկ տարածք: 

Ժ.20:04-ին ստացված   

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ՄՃԿԿ   առաջին   կարգի    

մասնագետ Վարդանյանին, ժ. 

20:03-ին   Պեմզաշեն գյուղի 

գյուղապետ  Ոսկանյանին, ժ.20:08-

ին Արթիկի ՈԲ ՕՀ-ի օգն.  ոստ.  

ավագ Բաղդասարյանին: 

Ժ.20:05-ին կապ է հաստատվել 

Պեմզաշենի գյուղապետ 

Ոսկանյանի հետ, ով տեղեկացրել 

է, որ հրդեհը մարվել է տեղի 

ուժերով. հսկողությամբ այրվել է 

կուտակված 2 հակ անասնակեր: 

անձը 

չպարզված 

քաղաքացուց 

0 0 

ք,Գյումրի Մուշ 2 

թաղամասի 16-րդ 

շենքի  24-րդ 

բնակարան 

տեղեկատվության 

փոխանցում 

22.05.2019 

ժ.22:47 
- 

քաղաքացի  Մկրտչյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Գյումրի 

քաղաքի Մուշ 2 

թաղամասի 16-րդ շենքի  

24-րդ բնակարանի  

բնակիչը  ունի առողջական  

խնդիրներ, անհրաժեշտ է 

ՇԲՕ: 

Ժ.22:48-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է  

- ծառայության կարգավար 

Գալստյանին: 

քաղաքացի  

Մկրտչյանից  
0 0 



ք,Գյումրի «Մսի 

Կոմբինատ» 

թաղամասի թիվ 

127/006 տնակ 

ՃՏՊ 
23.05.2019 

ժ.22:19 
- 

«1-03» ծառայության 

կարգավար Գևորգյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ 

Գյումրի քաղաքի «Մսի 

Կոմբինատ» թաղամասի 

թիվ 127/006 տնակի դիմաց 

Արտեմ Ասատրյանը (ծնվ. 

1974թ․) «GAZ 24» մակնիշի 

35CZ204 պ/հ 

ավտոմեքենայով, դեռևս 

չբացահայտված 

հանգամանքներում, 

վրաերթի է ենթարկել Արեն 

Ասատրյանին (ծնվ. 

2017թ.), ով տեղում 

մահացել է: 

- 

1-03» 

ծառայության 

կարգավար 

Գևորգյանից  

1 0 

Զույգաղբյուր 

գյուղի 1-ին 

փողոցի թիվ 6 

հասցե 

ուժեղ քամի 
24.05.2019 

ժ.15:57 

24.05.2019 

ժ.17:41 

քաղաքացի Ամիրյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ քամու 

հետևանքով  Զույգաղբյուր 

գյուղում վնասվել է 

խանութի տանիքը:  

Ժ.16:00-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Զույգաղբյուրի գյուղապետ 

Ամիրյանին և Աշոցքի գյուղապետ 

Մանուկյանին, իսկ ժ.16:01-ին՝ 

մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառավարման և 

հանրապետական գործադիր 

մարմինների հարցերով 

վարչության պետ Անտոնյանին: 

Ժ.16:21-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («ZIL 131», 508vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.16:24-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ 17:41-ին): 

Պարզվել է, որ քամու հետևանքով 

վնասվել է Զույգաղբյուր գյուղի 1-

ին փողոցի թիվ 6 հասցեում 

գտնվող Հրաչյա Ամիրյանին 

պատկանող խանութի տանիքի 

(մոտ 240 ք.մ) մոտ 110 ք.մ 

հատվածը և խանութում 

տեղադրված ցուցափեղկերն ու 

ապրանքները:  

Հրշեջ-փրկարարներն ամրացրել են 

տանիքի չվնասված, թուլացած 

հատվածը:  

քաղաքացի 

Ամիրյանից 
0 0 



գ.Աշոցք ուժեղ քամի 
24.05.2019 

ժ.18:03 
- 

քաղաքացի 

Ամիրխանյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ 

ուժեղ քամին քշել է 

Գյումրու խճ. 2-րդ 

հասցեում գտնվող «ԱՍԱ» 

բենզալցակայանի տանիքն 

ամբողջությամբ՝ մոտ 

220ք/մ: 

Ժ.18:05-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառավարման և 

հանրապետական գործադիր 

մարմինների հարցերով 

վարչության պետ Անտոնյանին: 

Ժ.18:06-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Աշոցք համայնքի ղեկավար 

Կ.Մանուկյանին, ով տեղեկացրել է, 

որ քամու հետևանքով վնասվել են 

գ.Կարմրավանում 3 տան 

տանիքներ՝ յուրաքանչյուրից 10-

15ք/մ և գ.Աշոցքում 2 տան տանիք՝ 

մոտ 150ք/մ և 30ք/մ 

մակերոսներով: 

քաղաքացի 

Ամիրխանյան

ից  

0 0 

Անուշավան գյուղի 

32-րդ փողոցի թիվ 

4 տուն  

հրդեհ 
25.05.2019 

ժ.13:56 

25.05.2019 

ժ.16:50 

քաղաքացի Սարգսյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Անուշավան 

գյուղի 31-րդ փողոցում 

այրվում է տան տանիք: 

Ժ.13:58-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («ZIL» 516vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.14:06-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.17:04-ին): 

Ժ.14:06-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 49 ՀՓՋ-ի երկրորդ մարտական 

հաշվարկը («Isuzu» 727vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.14:18-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.16:50-ին): 

Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է 

Անուշավան գյուղի 32-րդ փողոցի 

թիվ 4 տան (սեփականատեր 

Լիովնիկ Բալոյան) տանիքում: 

Ժ.13:58-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Արթիկի բաժնի 

ՕՀ ոստ. լեյտենանտ 

Ալեքսանյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.14:21-ին, 

մարվել՝ ժ.16:08-ին: 

Ամբողջությամբ այրվել է տան 

տանիքը՝ մոտ 120 ք.մ, մոտ 50 հակ 

անասնակեր և գոմաղբ՝ մոտ 1 խ.մ: 

քաղաքացի 

Սարգսյանից  
0 0 



ք,Արթիկն Գրիգոր 

Զոհրապ 

փողոցում՝ 

գաղութի 

մոտակայքում 

տեղեկատվության 

փոխանցում 

25.05.2019 

ժ.16:00 
- 

քաղաքացի Քոսյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Արթիկն 

քաղաքի Գրիգոր Զոհրապ 

փողոցում՝ գաղութի 

մոտակայքում էլ. սյումը 

թեքվել է. անհրաժե՛տ է 

օգնություն: 

Ժ.16:03-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Արթիկի էլ. ցանցի կարգավար 

Աչաջյանին: 

քաղաքացի 

Քոսյանից 
0 0 

Գյումրի քաղաքի 

Գորկու փողոցի 

թիվ 98 շենքի 

դիմաց  

տեղեկատվության 

փոխանցում 

25.05.2019 

ժ.18:12 
- 

քաղաքացի Չեռնոմորյանից 

անազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Գյումրի 

քաղաքի Գորկու փողոցի 

թիվ 98 շենքի դիմաց փտած 

ծառը (7-8 մետր 

բարձրության) քամուց 

ճոճվում է, առկա է 

ընկնելու վտանգ. 

անհրաժեշտ է օգնություն: 

Ժ.18:15-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է, 

Գյումրու քաղաքապետարանի 

բնակոմունալ և շրջակա 

միջավայրի պահպանության 

բաժնի պետ Մանասյանին: 

քաղաքացի 

Չեռնոմորյանի

ց  

0 0 



Հովունի գյուղի 3-

րդ փողոցում  
օձի կանչ 

26.05.2019 

ժ.10:15 

26.05.2019 

ժ.11:15 

քաղաքացի Տիկոյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Հովունի գյուղի 

3-րդ փողոցում գտնվող 

կարտո¬ֆիլի պահեստում 

նկատվել է օձ, որին 

բռնելու և անվտանգ 

տարածք տեղափոխելու 

համար անհրա¬ժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.10:17-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes-Benz» 

390vv01), որը կանչի վայր է հասել 

ժ.10:39-ին (վերադարձ ՀՓՋ` 

ժ.11:15-ին): 

Ժ.10:41-ին հրշեջ-փրկարարները 

հայտաբերել են լորտու տեսակի 

սողուն և տեղափոխել անվտանգ 

տարածք: 

քաղաքացի 

Տիկոյանից 
0 0 

ք,Գյումրի 

Լալայան փողոցի  

44Ա  տնակի 

հարևանությամբ  

տեղեկատվության 

փոխանցում 

26.05.2019 

ժ.12:32 
- 

Կումայրու  ՈԲ ՕՀ 

օգնական  ոստ. ավագ 

ենթասպա Մկրտչյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Գյումրի 

քաղաքի  Լալայան փողոցի  

44Ա  տնակի 

հարևանությամբ գտնվող  

կատաղած   շունը   

անհանգստացնում   է   

բնակիչներին : 

 Ժ.12:59-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել 

Գյումրի քաղաքի  բնակկոմունալ  

բաժնի  գլխավոր մասնագետ  

Մարտիրոսյանին: 

Կումայրու  

ՈԲ ՕՀ 

օգնական  

ոստ. ավագ 

ենթասպա 

Մկրտչյանից 

0 0 

ք,Գյումրի Աղայան 

1-ին փողոցի թիվ 1 

տան բակում 

օձի կանչ 
26.05.2019 

ժ.13:24 

26.05.2019 

ժ.14:15 

քաղաքացի Գրիգորյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Աղայան 1-ին 

փողոցի թիվ 1 տան բակում 

նկատ¬վել է օձ, որին 

բռնելու և անվտանգ 

տարածք տեղափոխելու 

համար անհրաժեշտ է 

փրկարար¬նե¬րի 

օգնությունը: 

Ժ.13:26-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 53 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Stayer» 519vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.13:37-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ` ժ.14:15-ին): 

Ժ.13:43-ին հրշեջ-փրկարարները 

հայտաբերել են  լորտու տեսակի 

սողուն և տեղափոխել անվտանգ 

տարածք:  

քաղաքացի 

Գրիգորյանից  
0 0 



ք,Արթիկ  Լմբատ 

1-ին թաղամասի 

44-րդ շենքի 

մոտակայք 

տեղեկատվության 

փոխանցում 

26.05.2019 

ժ.13:58 
- 

քաղաքացի  Ղուկասյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Արթիկ  քաղաքի 

Լմբատ 1-ին թաղամասի 

44-րդ շենքի մոտակայքում 

գտնվող կամրջից երեխան 

հեծանիվով ընկել է 

կամրջից ներքև 

.անհրաժեշտ է ՇԲՕ: 

 Ժ.13:59-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է  

Արթիկի - ծառայության 

կարգավար Պետոյանին,ժ.15:35-ին 

Արթիկի ՈԲ  ՕՀ ոստ. ավագ 

լեյտենանտ  Թովմասյանին: 

քաղաքացի  

Ղուկասյանից 
0 0 

Գյումրի քաղաքի 

Ղորղանյան   

փողոցի թիվ 18 

տուն 

տեղեկատվության 

փոխանցում 

26.05.2019 

ժ.14:18 
- 

քաղաքացի   

Ասատուրյանից անազանգ 

է ստացվել այն մասին, որ 

Գյումրի քաղաքի 

Ղորղանյան   փողոցի թիվ 

18 տան հարևանությամբ   

առաջացել է փոս. 

անհրաժեշտ է օգնություն: 

Ժ.14:20-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Գյումրու քաղաքապետարանի 

բնակկոմունալ և շրջակա 

միջավայրի պահպանության 

բաժնի պետ Մանասյանին: 

քաղաքացի   

Ասատուրյանի

ց 

0 0 

Արագածոտնի 

մարզի  Նորաշեն 

գյուղի Սուրբ 

Հովհաննես

մատուռ 

տեղեկատվության 

փոխանցում 

26.05.2019 

ժ.14:18 
- 

քաղաքացի  Թևոյանից  

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին,որ Արագածոտնի 

մարզի  Նորաշեն գյուղի 

Սուրբ Հովհաննես

մատուռի մոտ, մեքենան 

բարձրացել է  սարը և  չի 

կարողանոևմ իջնել. 

անհրաժեշտ է օգնություն : 

Ժ.15:15-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է  

Արագածոտնու ՄՓՎ ՃԿԿ ՕՀՀ 

կրտսեր հրահանգիչ, փ/ծ  ավագ 

ենթասպա Վահանյանին; 

քաղաքացի  

Թևոյանից  
0 0 



գ,Ամասիա 

Գոգհովիտ,  

Հողմիկ և  

Լեռնագյուղ  

գյուղերում  

կարկտահարություն 
26.05.2019 

ժ.14:18 
- 

Սարապատ համայնքի 

ղեկավար Մանուկյանից 

տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ 

ժ.17:25-ից մինչև ժ.18:00-ը  

Գոգհովիտ,  Հողմիկ և  

Լեռնագյուղ  գյուղերում 

տեղացել է կարկուտ: Ըստ 

նախնական տվյալների 

վնասվել է համայնքի մոտ 

30% գարու և ցորենի 

ցանքատարածություններ: 

Ժ.18:06-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

մարզպետարանի 

գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության 

գյուղատնտեսության բաժնի պետ 

Նալբանդյանին, իսկ ժ.18:08-ին 

հանրապետական գործադիր 

մարմինների տարածքային 

ստորաբաժանումների 

գործունեության համակարգման 

վարչության պետ Անտոնյանին և 

ՃԿԱԿ-ում գյուղատնտեսության 

նախարարության ներկայացուցիչ 

Պետրոսյանին: 

Համայնքի տարածքը «ՄԵՎԱՆ» 

կենտրոնի կողմից չի վերահսկվում 

Սարապատ 

համայնքի 

ղեկավար 

Մանուկյանից 

0 0 

Լեռնակերտ գյուղի  ուժեղ քամի 
26.05.2019 

ժ.18:45 
- 

Լեռնակերտ գյուղի 

գյուղապետ Մովսիսյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Կամո 

Հակոբյանին պատկանող  

Լեռնակերտ գյուղի 7-րդ 

փողոցի թիվ 7-րդ տան 

հարակից անասնագոմի 

տանիքը ուժեղ քամու 

հետևանքով վնասվել է 

ամբողջությամբ ( մոտ 65 

ք.մ) ;Պատկանում է Կամո 

Հակոբյանին: 

Ժ.18:34-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

Մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառավարման և 

հանրապետական գործադիր 

մարմինների հարցերով 

վարչության պետ Անտոնյանին: 

Լեռնակերտ 

գյուղի 

գյուղապետ 

Մովսիսյանից 

0 0 

ք,Գյումրի   

Անտառավան   3-

րդ  թաղամաս 26-

րդ  շենք 

տեղեկատվության 

փոխանցում 

26.05.2019 

ժ.19:39 
- 

քաղաքացի Սերջանյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Գյումրի  

քաղաքի  Անտառավան   3-

րդ  թաղամաս 26-րդ  շենքի  

ջրահեռացման   խողովակը  

լցված  է  

անձրևաջրով,անհրաժեշտ 

է   կատարել մաքրման 

աշխատանքներ : 

Ժ.19:39-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է  

բնակտնտեսության և 

համատիրությունների    

համակարգման բաժնի պետ  

Առաքելյանին: 

քաղաքացի 

Սերջանյանից 
0 0 



ք,Գյումրի 

Ղանդիլյան 

փողոցի թիվ 3-Ա 

շենքի 31-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
26.05.2019 

ժ.22:29 

26.05.2019 

ժ.23:07 

քաղաքացի Անանյանից  

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Ղանդիլյան 

փողոցի թիվ 3-Ա շենքի 31-

րդ բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է, 

բնակիչը մնացել է դրսում. 

դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.22:31-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («Mercedes» 390vv01), 

որը կանչի վայր է հասել ժ.22:40-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.23:07-ին): 

Ժ.22:32-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Կումայրիի բաժնի 

ՕՀ-ի օգնական ոստ. ավագ 

ենթասպա Մկրտչյանին: 

Ժ.22:49-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Հունան Հունանյանի 

բնակարանի դուռը:   

քաղաքացի 

Անանյանից 
0 0 

ք. Գյումրի 

Ղանդիլյան 

փողոցի թիվ 51Ա 

շենքի 3-րդ 

բնակարան 

փակ դուռ 
27.05.2019 

ժ.22:55 

27.05.2019 

ժ.23:35 

քաղաքացի Առաքելյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Ղանդիլյան փողոցի թիվ 

51Ա շենքի 3-րդ 

բնակարանի դուռը 

միջանցիկ քամուց փակվել 

է, բնակիչը մնացել է 

դրսում. անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

օգնությունը: 

Ժ.22:57-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ «Mercedes» 390vv01, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.23:04-ին, 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.20:23-ին): 

Ժ.23:59-ին ահազանգի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Կումայրի բաժնի 

ՕՀ ոստ. մայոր Հայտոսյանին: 

Ժ.22:10-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Ժաննա Մանուկյանին 

պատկանող բնակարանի դուռը: 

քաղաքացի 

Առաքելյանից  
0 0 

ք. Գյումրի Գոգոլի 

6-րդ փողոցի թիվ 5 

տուն  

կանչ առանց հրդեհի 
28.05.2019 

ժ.00:14 

28.05.2019 

ժ.00:43 

քաղաքացի Վարդանյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ Գոգոլի 6-րդ 

փողոցի թիվ 5 տան 

խոհանոցում նկատվել է 

ծուխ: 

Ժ.00:15-ին դեպքի վայր են մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր են 

հասել ժ.00:19-ին(վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.00:43-ին): 

Ժ.00:16-ին ահազանգի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Կումայրիի բաժնի 

ՕՀ ոստ. մայոր Հայտոսյանին: 

Պարզվել է, որ խոհանոցում տեղի է 

ունեցել էլ. լարերի կարճ միացում 

առանց հրդեհի բռնկման: 

քաղաքացի 

Վարդանյանից  
0 0 



ք. Գյումրի 

Խմելինցկու 

փողոցի թիվ 

236/219 տնակ 

հրդեհ 
28.05.2019 

ժ.03:04 

28.05.2019 

ժ.06:50 

քաղաքացի Գրիգորյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ հրդեհ է բռնկվել 

Խմելինցկու փողոցի թիվ 

236/219 տնակի տանիքում: 

Ժ.03:05-ին դեպքի վայր են մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից երկու մարտական 

հաշվարկ, որոնք կանչի վայի են 

հասել ժ.03:09-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.05:15-ին և ժ.06:50-ին): 

Ժ.03:08-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Կումայրի բաժնի 

ՕՀ ոստ. մայոր Հայտոսյանին, իսկ 

ժ.03:10-ին՝ էլ.ցանցի կարգավար 

Բիրոյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.04:33-ին, 

մարվել՝ ժ.06:08-ին: Մասամբ 

այրվել է Հեղինե Նիկողոսյանին 

պատկանող տնակը գույքով (մոտ 

50ք.մ): 

քաղաքացի 

Գրիգորյանից  
0 0 

ք. Գյումրի 

Խմիլինսկու 

փողոցի թիվ 

236/219 տնակ 

կանչ առանց հրդեհի 
28.05.2019 

ժ.08:10 

28.05.2019 

ժ.08:36 

քաղաքացի Նիկողոսյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 

Խմիլինսկու փողոցի թիվ 

236/219 տնակում հրդեհ է 

բռնկվել: 

Ժ.08:10-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

թիվ 48 ՀՓՋ-ի ընդհանուր պրոֆիլի 

հրշեջ-փրկարար փ/ծ ավագ 

սերժանտ Մանուկյանին, ժ.08:12-

ին՝ ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ 

ավագ Հովհաննիսյանին, իսկ 

ժ.08:12-ին՝ ոստիկանության 

Կումայրիի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Հայտոսյանին: 

Ժ.08:11-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («KamAZ», 435vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.08:15-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.08:36-ին): 

Տեղազննման արդյունքում հրդեհի 

նշաններ չեն հայտնաբերվել. 

տանիքի թիթեղներից դուրս եկող 

գոլորշին թողել է հրդեհի 

տպավորություն: 

քաղաքացի 

Նիկողոսյանից  
0 0 



Սարագյուղ գյուղի 

3-րդ փո¬ղո¬ցի թիվ 

9 տան  

հրդեհ 
30.05.2019 

ժ.18:36 

30.05.2019 

ժ.19:55 

քաղաքացի Բադեյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ հրդեհ է բռնկվել 

Սարագյուղ գյուղի 3-րդ 

փո¬ղո¬ցի թիվ 9 տան 

մոտակայքում գտնվող 

անասնագոմի տանիքում: 

Ժ.18:37-ին դեպքի վայր է մեկնել 

թիվ 52 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ («ZIL» 508vv01), որը 

կանչի վայր է հասել ժ.19:03-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.19:55-ին): 

Ժ.19:11-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

ոստիկանության Աշոցքի բաժնի ՕՀ 

ոստ. կապիտան Կարապետյանին: 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.19:11-ին, 

մարվել՝ ժ.19:20-ին: Այրվել է 

անասնագոմի (սեփականատեր 

Արմեն Բադեյան) տանիքի փայտյա 

կառուցատարրերը՝ (մոտ 0.6ք.մ), 

մուտքի դուռը (մոտ 0.3 ք.մ) և 

կուտակված անասնակեր (մոտ 2 

խ.մ):  

քաղաքացի 

Բադեյանից 
0 0 

ք,Գյումրի Պռոշյան 

փողոցի թիվ 77/3 

հասցեում  

հրդեհ 
30.05.2019 

ժ.22:21 

30.05.2019 

ժ.00:26 

անձը չպարզված 

քաղաքացուց ահազանգ է 

ստացվել, որ հրդեհ է 

բռնկվել Շիրակ մոլի  

շենքում: 

Ժ.22:23-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

թիվ 48 ՀՓՋ-ի ընդհանուր պրոֆիլի 

փրկարար փ/ծ կրտսեր սերժանտ 

Գևորգյանին, ժ.22:25-ին՝ ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ենթասպա 

Մելքոնյանին, ժ.22:26-ին՝ 

ոստիկանության Կումայրու բաժնի 

հերթապահ մասի պետ ոստ. 

փոխգնդապետ Պողոսյանին, իսկ 

ժ.22:27-ին՝ «ՀԷՑ» ՓԲԸ կարգավար 

Իգիթյանին:  

Ժ.22:24-ին և ժ.22:25-ին դեպքի 

վայր են մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից 

երկու մարտական հաշվարկ 

(«KamAZ» 435vv01 և «KamAZ» 

250vv01), որոնք կանչի վայր են 

հասել ժ.22:30-ին և ժ.22:31-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.00:26-ին և 

ժ.00:05-ին): Պարզվել է, որ հրդեհը 

բռնկվել է Պռոշյան փողոցի թիվ 

77/3 հասցեում գտնվող Վանիկ 

Սախկալյանին պատկանող 

«Կասկադա» սրճարանի տանիքում: 

Ժ.22:43-ին դեպքի վայր է մեկնել 

ՄՓՎ ՕԽ-ն՝ փ/ծ գնդապետ 

Կ.Եղշատյանի գլխավորությամբ 

(անձնական մեքենայով, կանչի 

վայր՝ ժ.22:50-ին, վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.00:09-ին): 

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.22:52-ին, 

մարվել՝ ժ.23:42-ին: Այրվել է 

սրճարանի տանիքի ծածկի 

անձը 

չպարզված 

քաղաքացուց 

0 0 



փայտյա կառուցատարրերը (մոտ 

200 ք.մ):  

ք,Գյումրի  

Ռեպինի փողոցի 

217/043  տնակ 

տեղեկատվության 

փոխանցում 

30.05.2019 

ժ.22:47 
- 

քաղաքացի  Արանյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 

մասին, որ  Գյումրի 

քաղաքի  Ռեպինի փողոցի 

217/043  տնակի  բնակիչը  

ունի առողջական  

խնդիրներ, անհրաժեշտ է 

ՇԲՕ: 

Ժ.22:48-ին ստացված 

տեղեկատվությունը փոխանցվել է 

- ծառայության կարգավար 

Գալստյանին: 

քաղաքացի  

Արանյանից  
0 0 

 


