
 

  
Տեղանքի 

անվանումը կամ  
ասցեն  

Աղետի 
տեսակը 

ԱԻ 
առաջացմա

ն 
ամսաթիվը 

ԱԻ 
ավարտման 
ամսաթիվը 

Դեպքի նկարագրությունը Ձեռնարկված միջոցառումները 
Տեղեկատվության 
սկզբնաղբյուրը Զո

հե
ր 

Վ
իր

ա
վո

րն
եր

 

ք.Գյումրի 
Վարդբաղի 1-ին 
թաղամասի թիվ 2 
շենքի 2-րդ բն 

Կենցաղային 
կանչ փակ 

դուռ 

01.01.2015 
ժ.13:45 

01.01.2015 
ժ.14:19 

դռան փականը խափանվել 
է, քաղաքացին մնացել է 
ներսում. դուռը բացելու 
համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.13:47-ին ահազանգը փոխանցվել է 
թիվ 48 ՀՓՋ-ի ռ/հեռախոսավար փ/ծ 
սերժանտ Դավթյանին, ժ.13:48-ին՝ 

ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 
Պառավյանին:Ժ.13:50-ին դեպքի վայր է 
մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 
հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 
ժ.14:02-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.14:33-
ին):Ժ.14:19-ին հրշեջ-փրկարարները 
բացել են Հովհաննես Կարապետյանի 
բնակարանի դուռը, ներսում է գտնվել 
Երվանդ Կարապետյանը (ծնվ. 1986թ): 
Տեղում իրականացվել է նկարահանում: 

քաղաքացի 
Կարապետյա նից  

0 0 

ք.Գյումրի 
Մուշ 2 թաղամասի 
թիվ 15 շենքի 33-րդ 

բն 3-րդ հարկ 

Կենցաղային 
կանչ փակ 

դուռ 

02.01.2015 
ժ.14:40 

02.01.2015 
ժ.15:27 

բնակարանի բնակիչը չի 
արձագանքում 

հեռախոսազանգերին և 
դռան թակոցներին. դուռը 

բացելու համար 
անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը 

Ժ.14:45-ին ահազանգը փոխանցվել է 
ՄՃԿԿ կ/հ փ/ծ ավագ 

Փոստոյանին:Ժ.14:48-ին դեպքի վայր է 
մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 
հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 
ժ.15:00-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.15:38-

ին):Ժ.14:50-ին դեպքի մասին 
տեղեկացվել է Մուշի ՈԲ ՕՀ ոստ. լ-տ 

Գեռնեթյանը:Ժ.15:27-ին հրշեջ-
փրկարարները բացել են Խաչատուր 
Մարտիրոսյանի բնակարանի դուռը, 
ներսում բնակիչը քնած է եղել: Տեղում 

իրականացվել է նկարահանում: 

քաղաքացի 
Խաչատրյանից  

0 0 

գ.Մայիսյան 

միջպետական Մ-1 
ավտոճանապարհի
ն` Մայիսյան-Քեթի 

1-ին կմ-ին 

Կենցաղային 
կանչ    

մեքենան 
դուրս է եկել 
ճանապարհի 
երթևեկելի 
հատվածից 

02.01.2015 
ժ.17:07 

02.01.2015 
ժ.17:50 

Ժ.17:09 ՄՃԿԿ կ/հ փ/ծ 
ավագ Փոստոյանը 
զեկուցեց, որ ժ.17:07 

քաղ.Գալոյանը դիմել է թիվ 
53 ՀՓՋ առ այն, որ 
միջպետական Մ-1 

ավտոճանապարհին` 
Մայիսյան-Քեթի 1-ին կմ-ին 
<<Լեքսուս>> մակնիշի 17 

MM 177 պ/հ մեքենան 
դուրս է եկել ճանապարհի 
երթևեկելի հատվածից և 
առջևի անվադողերով 

կախվել դեպի հարակից 
ձորակը 

Ժ.17:09-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 
53 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, 
որը կանչի վայր է հասել ժ.17:37-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ` ժ.18:30-ին):Ժ.17:50 
հրշեջ-փրկարարները <<Լեքսուս>> 
մակնիշի 17 MM 177 պ/հ (վարորդ 

Վոլոդիա Սարգսյան) ավտոմեքենան 
դուրս են բերել ճանապարհի 
երթևեկելի հատված:Տեղում 

իրականացվել է նկարահանում: 

քաղաքացի 
Գալոյանից 

0 0 



գ.Քեթի գյուղի մոտ 
տեղեկատվութ

յան 
փոխանցում 

02.01.2015 
ժ.18:06 

02.01.2015 
ժ.18:08 

գյուղի մոտ մերկասառույցի 
պատճառով 

արգելափակվել են 3 
մեքենա 

Ժ.18:08 տեղեկացվել է Ախուրյանի ՃՇՇ 
911 

Նավասարդյանից 
0 0 

ք.Գյումրի 

Բուլվարային փաղ. 
Օլիմպիական 
հերթափոխի 
դպրոցի մոտ 

տեղեկատվութ
յան 

փոխանցում 

02.01.2015 
ժ.18:28 

02.01.2015 
ժ.18:32 

Շունը մարդ է կծել և 
տեղափոխվել է 
հիվանդանոց 

Ժ.18:30 կանչը փոխանցվել է 
<<Հավերժ հիշատակ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն 

Ավետիսյանին 
911 Անտաշյանից 0 1 

ք.Գյումրի 
Զինվորական 8-րդ 
թաղամասի թիվ 9 
շենքի 16-րդ բն 

Կենցաղային 
կանչ փակ 

դուռ 

03.01.2015 
ժ.18:43 

03.01.2015 
ժ.19:21 

Ժ.18:43-ին քաղաքացի 
Հովհաննիսյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 
Գյումրի քաղաքի 
Զինվորական 8-րդ 

թաղամասի թիվ 9 շենքի 
16-րդ բնակարանի դռան 
փականը խափանվել է 
(բանալին կոտրվել է 
փականի մեջ), ինչից 

բնակարան մուտք գործելը 
դարձել է անհնարին. դուռը 

բացելու համար 
անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը 

Ժ.18:45-ին ահազանգը փոխանցվել է 
ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 
ենթասպա Թևանյանին:Ժ.18:49-ին 
դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից 
մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի 
վայր է հասել ժ.19:02-ին (վերադարձ 
ՀՓՋ` ժ.19:41-ին):Ժ.18:49-ին դեպքի 

մասին տեղեկացվել է ոստիկանության 
Մուշի բաժնի ՕՀ-ի օգնական ոստ. 

ավագ ենթասպա Ավագյանը: 
Ժ.19:21-ին հրշեջ-փրկարարները բացել 
են Արտաշ Մխիթարյանի բնակարանի 

դուռը: 
Տեղում իրականացվել է նկարահանում: 

քաղաքացի 
Հովհաննիսյա նից  

0 0 

ք.Մարալիկ 
Աբովյան փողոցի 

թիվ 7 տան  
հրդեհ 

03.01.2015 
ժ.19:22 

03.01.2015 
ժ.20:45 

-Ժ.19:24-ին ՄՃԿԿ կրտսեր 
հրահանգիչ փ/ծ ավագ 
ենթասպա Թևանյանը 
զեկուցեց, որ ժ.19:22-ին 

քաղաքացի 
Արիստակեսյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 
մասին, որ հրդեհ է բռնկվել 
Աբովյան փողոցի թիվ 7 

տան հարակից 
անասնագոմի տանիքում 

Ժ.19:23-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 
51 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, 
որը կանչի վայր է հասել ժ.19:26-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ` ժ.21:10-ին)Ժ.19:24-
ին դեպքի մասին տեղեկացվել է ՄՀ և 
ՏԱՏ պետ Խաչատրյանը, ժ.19:25-ին՝ 

ոստիկանության Անիի բաժնի ՕՀ ոստ. 
կապիտան Ղազարյանը:Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.19:46-ին, մարվել՝ 
ժ.20:45-ին: Այրվել է Գագիկ 

Նիկոլյանին պատկանող անասնագոմի 
տանիքից մոտ 30 ք.մ: Տեղում 

իրականացվել է նկարահանում: 

քաղաքացի 
Արիստակեսյանի

ց  
0 0 



գ.Բավրա 

Հայաստանի 
Հանրապետություն 

-Վրաստանի 
Հանրապետություն 

սահմանային 
անցակետերի 
միջակայքում՝ 

Բավրայի 
հատվածում 

Կենցաղային 
կանչ 

ավտոմեքենա
ների  

արգելափակու
մ      

05.01.2015 
ժ.19:26 

06.01.2015 
ժ.00:01 

Ժ. 19:26 անձը չպարզված 
քաղաքացուց ահազանգ է 

ստացվել, որ ՀՀ 
Վրաստանի 

Հանրապետության 
սահմանային անցակետերի 
միջակայքում` Բավրայի 

հատվածում, 
ձնաբերուկների 
պատճառով 

ավտոմեքենաներ են 
արգելափակվել 

Ժ.19:40-ին ահազանգը փոխանցվել է 
ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 
Պառավյանին:Ժ.19:42-ին դեպքի վայր է 
մեկնել թիվ 50 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 
հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.20:49-ին (վերադարձին մեկնել է այլ 
կանչի Ցողամարգ գյուղ): Ժ.00:01-ին 
հրշեջ-փրկարարները «Աշոցքի ՃՇՇ 

ՓԲԸ-ի աշխատակիցների հետ 
համատեղ արգելափակումից դուրս են 
բերել 60 ավտոմեքանա (150 ուղևոր): 
Տեղում իրականացվել է նկարահանում: 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց  0 0 

Աշոցք- 
Ցողամարգ  

Աշոցք-Ցողամարգ 
ավտոճանա-
պարհին 

Կենցաղային 
կանչ 

ավտոմեքենա
ների  

արգելափակու
մ      

06.01.2015 
ժ.00:03 

06.01.2015 
ժ.01:37 

Ժ.00:03 քաղ.Վարդանյանից 
ահազանգ է ստացվել, որ 

Աշոցք-Ցողամարգ 
ավտոճանապարհին 
ավտոմեքենաներն 
արգելափակվել են 

ձնակույտում 

Ժ.00:05-ին ահազանգը փոխանցվել է 
ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 
սերժանտ Պառավյանին:Ժ.00:06-ին այլ 
կանչից դեպքի վայր է մեկնել թիվ 50 
ՀՓՋ-ի մարտական հաշվարկը, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.01:15-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝  ժ.02:10-ին):Ժ.01:37-
ին հրշեջ-փրկարարները Մ-1 

միջպետական ավտոճանապարհի 
Աշոցք-Ցողամարգ հատվածի 9-րդ կմ-
ից դուրս են բերել 2 արգելափակված 

ավտոմեքենա:  Տեղում իրականացվել է 
նկարահանում 

քաղաքացի 
Վարդանյանից  

0 0 

գ.Ամասիա   
Ամասիա-Աշոցք 

ավտոճանապարհի
ն 

Կենցաղային 
կանչ 

ավտոմեքենա
ների  

արգելափակու
մ      

06.01.2015 
ժ.06:37 

06.01.2015 
ժ.07:45 

Ժ.06:37 
քաղ.Հարությունյանից 

ահազանգ է ստացվել,որ 
Ամասիա-Աշոցք 

ավտոճանապարհին 
ավտոմեքենաներն 
արգելափակվել են 

ձնակույտում 

Ժ.06:38-ին ահազանգը փոխանցվել է 
ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 
Պառավյանին:Ժ.07:07-ին դեպքի վայր է 
մեկնել թիվ 50 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 
հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 
ժ.07:35-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ժ.08:12-

ին):Ժ.07:44 դեպքի մասին տեղեկացվել 
է ՀՀ ԿԱ ոստիկանության մարզային 

ՃՈ ՕՀ ոստ. ավագ լեյտենանտ 
Լասյանը: Ժ.07:45-ին հրշեջ-

փրկարարներն արգելափակումից 
դուրս են բերել 3 ավտոմեքանա (10 
ուղևոր):Տեղում իրականացվել է 

նկարահանում: 

քաղաքացի 
Հարությունյանից 

0 0 



ք.Արթիկ 
<<Լմբատ 2>> 

թաղամասի թիվ 16 
շենքի տանիքում 

հրդեհ 
06.01.2015 
ժ.14:36 

06.01.2015 
ժ.14:55 

Ժ.14:38 ՄՃԿԿ կ/հ փ/ծ 
ավագ Փոստոյանը 
զեկուցեց, որ ժ.14:36 

քաղ.Հակոբյանից ահազանգ 
է ստացվել այն մասին, որ 
հրդեհ է բռնկվել <<Լմբատ 

2>> թաղամասի թիվ 16 
շենքի տանիքում 

Ժ.14:37-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 
49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, 
որը կանչի վայր է հասել ժ.14:44-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ` ժ.15:17-ին):Պարզվել 
է, որ թիվ 16 շենքի տանիքում այրվում 
են կուտակված կենցաղային իրեր (10 

ք.մ):Ժ.14:39-ին դեպքի մասին 
տեղեկացվել է ՄՀ և ՏԱՏ պետ 

Ս.Խաչատրյանը:Հրդեհը մեկուսացվել է 
ժ.14:46-ին, մարվել` ժ.14:59-ին: Տեղում 

իրականացվել է նկարահանում: 

քաղաքացի 
Հակոբյանից 

0 0 

ք.Գյումրի   
<<Մուշ-2>> 

թաղամասի թիվ 30 
շենքի 27-րդ բն 

Կենցաղային 
կանչ փակ 

դուռ 

07.01.2015 
ժ.00:10 

07.01.2015 
ժ.00:37 

Ժ.00:10 քաղ. Անտինյանից 
ահազանգ է ստացվել,որ 

<<Մուշ-2>> թաղ. 30 շենքի 
27-րդ բնակարանի 
վատառողջ բնակիչը 

մահճակալից ընկել է և չի 
կարողանում 

տեղաշարժվել,դուռը 
բացելու համար 
անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը  

Ժ.00:11-ին ահազանգը փոխանցվել  է 
ՄՃԿԿ ա/հ փ/ծ լեյտետնատ 

Ավետիսյանին:Ժ.00:13-ին դեպքի 
մասին տեղեկացվել են Գյումրի 

քաղաքի շտապօգնության հերթապահ 
Վարոսյանը, իսկ ժ.00:20-ին` Գյումրու 

ՈԲ Մուշի բաժանմունքի ՕՀ ոստ. 
լեյտետնատ Բեռնեթյանը:Ժ.00:14-ին 
դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից 
մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի 
վայր է հասել ժ.00:35-ին (վերադարձ 
ՀՓՋ` ժ.18:25-ին):Ժ.00:37-ին հրշեջ-

փրկարարները բացել են բնակարանի 
դուռը և Սեդա Անտոնյանին (1930թ.) 
ցուցաբերել են համապատասխան 
օգնություն: Տեղում իրականացվել է 

նկարահանում: 

քաղաքացի 
Անտինյանից  

0 0 

գ.Արփենի գ.Արփենի ՃՏՊ 
07.01.2015 
ժ.13:25 

07.01.2015 
ժ.14:22 

Ժ.13:25 քաղ.Վարդանյանից 
ահազանգ է ստացվել,որ 

Արփենի գյուղում 
<<Հոնդա>> մակնիշի 

05DD045 (վարորդ Լևոն 
Վարդանյան) 

ավտոմեքենան դուրս է եկել 
ճանապարհի երթևեկելի 
հատվածից և կախվել 
ձորը,տուժածներ 

չկան,անհրաժեշտ է 
փրկարարների օգնությունը 

Ժ.13:26-ին ահազանգը փոխանցվել է 
թիվ 52 ՀՓՋ-ի ռադիոհեռախոսավար 
փ/ծ ավագ սերժանտ Միքայելյանին, 

իսկ ժ.13:29-ին՝ ՄՃԿԿ հրահանգիչ փ/ծ 
ավագ ենթասպա Թևանյանին:Ժ.13:38-
ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 50 ՀՓՋ-ից 
մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի 
վայր է հասել ժ.14:06-ին (վերադարձ 
ՀՓՋ՝ ժ.14:50-ին):Ժ.14:22-ին հրշեջ-

փրկարարները ճանապարհի 
երթևեկելի հատված են դուրս բերել 

<<Հոնդա>> մակնիշի 05DD045 
(վարորդ Լևոն Վարդանյան) 

ավտոմեքենան: Տեղում իրականացվել 
է նկարահանում: 

քաղ.Վարդանյանի
ց 

0 0 

գ.Մուսաելյա
ն  

գ.Մուսաելյան  
Տեղեկատվությ

ան 
փոխանցում  

07.01.2015 
ժ.20:48 

07.01.2015 
ժ.21:41 

Ժ.20:48 քաղ. 
Խուրշուդյանից,որ 7տ 

երեխան ջերմություն ունի, 
պահանջվում է 1-03 

օգնություն 

ժ20:59 փոխանցեցի Աշոցքի 1-
03:ժ21:41 Աշոցքի 1-03-ի 

հերթ.Աբրեյանը հաղորդեց որ գյուղի 
բույակը ստուգել է երեխային և 

պարզվել է որ տաքություն չունի, ամեն 

911 Գուլոյանից 
որ քաղաքացի 
Խուրշուդյանից  

0 0 



ինչ նորմալ է:  

Գ.Թորոս   Գ.Թորոս   
Տեղեկատվությ

ան 
փոխանցում  

08.01.2015 
ժ.09:12 

08.01.2015 
ժ.09:45 

Ժ09:12 ահազանգ, որ 
արգելափակվել են երկու 

ա.մ:  

Ժ09:15 փոխանցել են կանչը Աշոցքի 
ԱՏՃ ՓԲԸ: Ժ09:45 մեքենաները դուրս 
են բերվել արգելափակումից՝ 4 ուղեոր 

քաղ.Բաջիկյանից 0 0 

գ.Ամասիա 
Ամասիայից դեպի 

Արեգնադեմ 
հատվածում 

Տեղեկատվությ
ան 

փոխանցում  

08.01.2015 
ժ.12:14 

08.01.2015 
ժ.13:03 

Գազել մակնիշի 
ավտոմեքենան 

արգելափակվել է ձնաբքի 
պատճառով 

Ժ.12:16 փոխանցվել է Աշոցքի ԱՏՃ 
ՓԲԸ:Ժ.13:03 մեքենան դուրս է բերվել 

արգելափակումից (5ուղևոր): 

911 
Նիկողոսյանից 0 0 

Ք.Գյումրի   
Վարդանանց 

հրապարակում  

ՈՒժեղ քամի 
Շուռ է եկել 
քաղաքի 

տոնածառը  

08.01.2015 
ժ.12:05 

08.01.2015 
ժ.12:30 

Ժ12:05ահազանգ Շանթ ՀԸ, 
այն մասին , որ 
Վարդանանց 

հրապարակում ուժեղ 
քամուց շրջվել է 24 

մետրանոց տոնածառը:  

Ժ12:07 ՃԿԿ Չեբեյանին: Ժ12:10 ՕԽ մ-
ր Պետրոսյանի ղեկավարությամբ և 
երկու հրշեջ փրկարարներ ԳՀՓՋ 

մեկնել են կ.վ: Կանչը փոխանցել եմ 
Գյումրիի քաղաքապետի տեղակալ Ռ. 
Սանոյանին: Ժ12:30 կ.վ: Ժ13:02 ՕԽ 

վերադարձ: 

Շանթ 
հեռուստաընկերո

ւթյունից 
0 0 

գ.Արեգնադեմ  գ.Արեգնադեմ   
Տեղեկատվությ

ան 
փոխանցում  

08.01.2015 
ժ.14:16 

08.01.2015 
ժ.14:54 

 Ժ14:16ահազանգ, որ 
արգելափակվել է Գազել 

մարդատար ա.մ:  

Ժ14:20 փոխանցել են կանչը Աշոցքի 
ԱՏՃ ՓԲԸ: Ժ14:54 մեքենան դուրս են 
բերվել արգելափակումից՝ 3 ուղեոր:  

քաղ.Պողոսյա նից 0 0 

գ.Արեգնադեմ  գ.Արեգնադեմ   

Կենղացային 
կանչ 

արգելափակվ
ած 

մեքենաներ 

08.01.2015 
ժ.19:57 

08.01.2015 
ժ.21:11 

գյուղի մոտ արգելափակվել 
են 4 մեքենա 

Ժ.20:00 հայտնել են Աշոցքի 
ԱՏՃ:Ժ.20:26`ՃԿԿ Չեբեյանին և 

մեկնում թիվ 50 ՀՓՋ 
<<Ուռալ>>ամենագնացը,ժ.20:42 
կ.վ:Ժ.21:11 աշխ.ավարտ,դուրս է 
բերվել  4 մեքենա`5ուղևոր:Ժ.21:32 

վերադարձ 

քաղ.Մխիթար 
յանից 

0 0 

գ.Բավրա 
Գյումրիից 56 կմ 
դեպի գ.Բավրա 

Երկրաշարժ 
09.01.2015 
ժ.01:39 

09.01.2015 
ժ.01:39 

Ժ01:39 Գյումրիից 56 կմ 
դեպի Բավրայի կողմը 

մագնիտուդը 3,5, 
ուժգնությունը 4,5 

Ժ01:39 Գյումրիից 56 կմ դեպի 
Բավրայի կողմը մագնիտուդը 3,5, 

ուժգնությունը 4,5 

ՍԾ 
Մարգարյանից 

0 0 

Գ.Ցողամարգ  Գ.Ցողամարգ  
Տեղեկատվությ

ան 
փոխանցում  

09.01.2015 
ժ.08:25 

09.01.2015 
ժ.09:47 

 Ժ08:25 ահազանգ, որ 
արգելափակվել է Գազել 

մարդատար ա.մ: 

Ժ08:27 փոխանցել են կանչը Աշոցքի 
ԱՏՃ ՓԲԸ: Ժ09:47 մեքենան դուրս են 
բերվել արգելափակումից՝ 12 ուղեոր:  

գ.Շախբազյանից 0 0 

ք.Գյումրի 
Կ.Սարգսյան 

փողոցի թիվ 12 տ 
շմոլ գազից 

թունավորում 
09.01.2015 
ժ.16:25 

09.01.2015 
ժ.16:25 

Ժ.16:27-ին ՄՃԿԿ կ/հ փ/ծ 
ացագ Պառավյանը 

զեկուցեց, որ ժ.16:24-ի 
սահմաններում շմոլ գազից 

թունավորման 
նախանշաններով իրենց 
մոտ է հոսպիտալացվել 

Գյումրի քաղաքի 
Կ.Սարգսյան փողոցի թիվ 

12 տան բնակիչ Հովհաննես 
Գևորգյանիը (ծնվ 1990թ.)  

Բժիշկները տուժածի առողջական 
վիճակը գնահատել են բավարար 

ԳԲԿ հերթապահ 
բուժքույր 
Ազիկյանից  

0 1 



գ.Փանիկ 
Փանիկ գյուղի 22-րդ 
փողոցի թիվ 23 տ 

հրդեհ 
09.01.2015 
ժ.16:48 

09.01.2015 
ժ.18:33 

Այրվել է Մովսես 
Ասլանյանի տան տանիքի 

(168 ք.մ) փայտյա 
կառուցատարրերից մոտ 60 
ք.մ հատված և տանիքում 

պահեստավորված 
անասնակեր (15 հակ): 
Տեղում իրականացվել է 

նկարահանում 

Ժ.16:50-ին ահազանգը փոխանցվել է 
թիվ 49 ՀՓՋ-ի ռ/հեռախոսավար փ/ծ 

ավագ սերժանտ Պողոսյանին, ժ.16:54-
ին՝ ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ 

ավագ Պառավյանին:Ժ.16:52-ին դեպքի 
վայր է մեկնել թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր 
է հասել ժ.17:05-ին, իսկ ժ.17:06-ին 

պահանջել օգնություն (վերադարձ ՀՀՋ` 
ժ.19:40-ին):Ժ.16:55-ին դեպքի մասին 
տեղեկացվել է ՄՀ և ՏԱՏ գլխավոր 

մասնագետ Մկրտչյանը: 
Ժ.17:07-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 

49 ՀՓՋ-ի երկրորդ մարտական 
հաշվարկը, որը կանչի վայր է հասել 
ժ.17:25-ին (վերադարձ ՀՀՋ` ժ.19:40-
ին):Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.17:45-ին, 

մարվել՝ ժ.18:33-ին:  

քաղաքացի 
Խաչատրյանից  

0 0 

ք.Գյումրի  

Տիգրան Մեծ 
փողոցի թիվ 1ա 

հասցեի 4-րդ տան 
տանիքում 

հրդեհ 
10.01.2015 
ժ.11:19 

10.01.2015 
ժ.12:20 

Այրվել է Գևորգ 
Ավետիսյանի տան տանիքի 

փայտյա 
կառուցատարրերը՝ 25 ք.մ: 

Ժ.11:21կ/հ ավագ Փոստոյանը 
զեկուցեց,որ ժ.11:19-ին քաղաքացի 

Ղազարյանից ահազանգ է ստացվել այն 
մասին, որ հրդեհ է բռնկվել «հրդեհը 

բռնկվել է Տիգրան Մեծ փողոցի թիվ 1ա 
հասցեի 4-րդ տան տանիքում:Ժ.11:20-
ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից 
մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի 
վայր է հասել ժ.11:28-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ` ժ.12:39-ին):  
Ժ.11:24-ին դեպքի մասին տեղեկացվել 
է ՄՀ և ՏԱՏ բաժնի պետ Մուրադյանը: 
Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.11:46-ին, 

մարվել՝ ժ.12:20-ին: 

քաղաքացի 
Ղազարյանից 

0 0 

ք.Գյումրի  

Անի թաղամասի 
Պարույր Սևակի 
փողոցի թիվ 6 

շենքի 4-րդ հարկի 
39-րդ բն 

Կենցաղային 
կանչ փակ 

դուռ 

10.01.2015 
ժ.17:10 

10.01.2015 
ժ.18:02 

Ժ.17:10 քաղաքացուց 
ահազանգ է ստացվել, որ 

նշված հասցեի 
բնակարանից, որի բնակիչը 
բացակայում է, ջրալցվում է 

3-րդ հարկի 37 
բնակարանը, ջրի հոսքը 
դադարեցնելու համար 

անհրաժեշտ է 
փրկարարների օգնությունը 

Ժ.17:12-ին ահազանգը փոխանցվել է 
ՄՃԿԿ կ/հ փ/ծ ավագ 

Փոստոյանին:Ժ.17:15-ին դեպքի վայր է 
մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 
հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 
ժ.17:31-ին (վերադարձ ՀՓՋ` ժ.18:35-
ին):Ժ.18:02-ին հրշեջ-փրկարարները 

բացել են Գոհար Ղազարյանի 
բնակարանի դուռը և դադարեցրել ջրի 
արտահոսքը: Տեղում իրականացվել է 

նկարահանում: 

քաղաքացի 
Յավրումյանից 

0 0 

ք.Գյումրի 
Սևյան փ.27բ շենք 

25 բն  

Կենցաղային 
կանչ փակ 

դուռ 

11.01.2015 
ժ.12:45 

11.01.2015 
ժ.13:09 

ժ.12:45 ՇՄՓՎ ՃԿԿ 
ահազանգ ստացվեց 
ք.Ղուկասյանից  այն 

մասին,  որ դուռը փակվել 
է,տանը կա տարեց կին 

ժ12:47 ԳՀՓՋ-ից մեկնում,կանչի վայր 
ժ12:56:ժ13:09 բնակարանի դուռը 

բացվել է և ներսում է գտնվել 85 ամյա 
Լենա Ազատի Աղաբաբյանը:ժ13:27 

վերադարձ: 

ք.Ղուկասյանից 4-
80-61 

0 0 



ք.Գյումրի 
Մյասնիկյան փող. 
թիվ 188 տուն  

սպանություն` 
հրազենի 
կիառմամբ 

12.01.2015 
ժ.12:31 

12.01.2015 
ժ.18:40 

Պարզվել է, որ թիվ 188 
տանը հայտնաբերվել են 
Սերյոժա (ծնվ. 1961թ.), 
Հասմիկ (ծնվ. 1962թ), 

Աիդա (ծնվ. 1979թ.), Արմեն 
(ծնվ. 1982թ.), Արաքսյա 
(ծնվ. 1987թ.) և Հասմիկ 

(ծնվ. 2011թ.) 
Ավետիսյանների դիերը` 
բռնության հետքերով, իսկ 

Սերյոժա Արմենի 
Ավետիսյանը (ծնվ. 2014թ.) 

տեղափոխվել է 
Ավստրիական 

հիվանդանոց. բժիշկները 
երեխայի առողջական 
վիճակը գնահատել են 
ծանր:19.01.15 մանկիկը 

մահացել է: 

Ժ.12:32-ին ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ 
փ/ծ ավագ Տիրատուրյանը զեկուցեց, որ 

ժ.12:31-ին շտապօգնության 
հերթապահ բժիշկ Տոնոյանից 

տեղեկատվություն է ստացվել այն 
մասին, որ Մյասնիկյան փողոցի թիվ 

188 տանը հայտնաբերվել է 6 դի: 
Ժ.12:32-ին դեպքի վայր է մեկնել ՄՃԿԿ 
ՕԽ-ն` փ/ծ գնդապետ Մ.Սարիբեկյանի 
գլխավորությամբ (կանչի վայր` ժ.12:37-
ին, վերադարձ` ժ.18:40-ին): Տեղում 
իրականացվել է նկարահանում:Ի 

լրումն սպանության 13:01.15թ. ժ.01:10 
Վալերի Պերմյակովին ձերբակալել են 

Երազգավորս 
գյուղում`սահմանապահները,իսկ 
19.01.15 մանկիկը մահացել է:: 

շտապօգնութ-յան 
հերթապահ բժիշկ 

Տոնոյանից  
7   

գ.Սարալանջ 
Սարալանջ գյուղի 
1-ին փողոցի թիվ 7 

տան բակում 
հրդեհ 

12.01.2015 
ժ.13:05 

12.01.2015 
ժ.13:53 

Թամարա Հովհաննիսյանի 
տան բակում այրվել է մոտ 

20 հակ կուտակված 
անասնակեր: 100 հակ 
անասնակերը փրկվել է: 

Ժ.13:06-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 
49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, 

որը ժ.13:20-ին խափանվել է, իսկ 
ժ.13:26-ին` շարունակել ընթացքը 

(կանչի վայր` ժ.13:30-ին, վերադարձ` 
ժ.14:15-ին):Ժ.13:21-ին դեպքի վայր է 

մեկնել թիվ 49 ՀՓՋ-ի երկրորդ 
մարտական հաշվարկը, որը կանչի 
վայր է հասել ժ.13:38-ին (վերադարձ` 
ժ.14:05-ին):Հրդեհը մեկուսացվել է 

ժ.13:35-ին, մարվել` ժ.13:53-
ին:Ժ.13:35-ին դեպքի մասին 

տեղեկացվել է ՄՀ և ՏԱՏ բաժնի պետ 
Խաչատրյանը: 

Տեղում իրականացվել է նկարահանում: 

քաղաքացի 
Թորոսյանից  

0 0 

գ.Ջրառատ Ջրառատ գյուղում  
Հրդեհի կեղծ 

կանչ 
12.01.2015 
ժ.21:25 

12.01.2015 
ժ.21:53 

Ջրառատ գյուղում այրվում 
է անասնագոմի 

տանիք:Ժ.21:53-ին կապ է 
հաստատվել գյուղապետ 

Ոսկանյանի հետ, ով 
հավաստիացրեց, որ 
գյուղում այս պահին 
հրդեհի նշաններ չի 

նկատում և Միրզոյան 
ազգանունով քաղաքացի 
գյուղում չի բնակվում: 

Ժ.21:26-ին և ժ.21:27-ին ահազանգը 
փոխանցվել է թիվ 53 ՀՓՋ-ի 

ռադիոհեռախոսավար փ/ծ ավագ 
սերժանտ Տիրատուրյանին և ՄՃԿԿ 

կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 
Տիրատուրյանին:Ժ.21:28-ին դեպքի 
վայր է մեկնել թիվ 53 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր 
է հասել ժ.21:50-ին (վերադարձ` 
ժ.22:46-ին):Սահմանված կարգով 
իրականացվել է նկարահանում 

քաղաքացի 
Միրզոյանից  

0 0 



ք.Գյումրի 

Ախուրյան տանող 
ճանապարհին 

Ումրոյան 
շին.ընկերության 

մոտ 

տեղեկատվութ
յան 

փոխանցում 

13.01.2015 
ժ.10:13 

13.01.2015 
ժ.10:15 Կան կատաղած շներ 

Ժ.10:15 կանչը փոխանցվել է 
<<Հավերժ հիշատակ>> ՍՊԸ տնօրեն 

Ավետիսյանին 
քաղ.Թորոյանից 0 0 

ք.Գյումրի 
Շահինյան փողոցի 
թիվ 4ա շենքի 58-րդ 

բն 

Կենցաղային 
կանչ փակ 

դուռ 

13.01.2015 
ժ.11:46 

13.01.2015 
ժ.12:50 

Ժ.12:34-ին ՄՃԿԿ կրտսեր 
հրահանգիչ փ/ծ ավագ 

Փոստոյանը զեկուցեց, որ 
ժ.12:32-ին անձը չպարզված 
քաղաքացուց ահազանգ է 
ստացվել այն մասին, որ 

Շահինյան փողոցի թիվ 4ա 
շենքի 58-րդ բնակարանի 

դուռը փակվել է, 
քաղաքացին (թույլ 

տեսողությամբ) մնացել է 
ներսում 

Ժ.11:48-ին ահազանգը փոխանցվել է 
ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 
Փոստոյանին:Ժ.11:50-ին հետադարձ 
կապ է հաստատվել քաղաքացու հետ, 
ով հրաժարվել է հրշեջ-փրկարարների 

օգնությունից:Ժ.12:34-ին ՄՃԿԿ 
կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 

Փոստոյանը զեկուցեց, որ ժ.12:32-ին 
անձը չպարզված քաղաքացուց 

ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ 
Շահինյան փողոցի թիվ 4ա շենքի 58-րդ 
բնակարանի դուռը փակվել էԺ.12:34-
ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից 
մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի 
վայր է հասել ժ.12:45-ին (վերադարձ 

ՀՓՋ՝ ժ.15:18-ին):Ժ.12:50-ին 
քաղաքացին հրաժարվել է հրշեջ-
փրկարարների օգնությունից: 

Դեպքի վայրում է գտնվել ՀՀ ԿԱ 
ոստիկանության Գյումրի քաղաքի 

Մուշի բաժնի ՕԽ-ն՝ ոստ. կապիտան 
Ա.Իսկանդարյանի գլխավորությամբ: 

Տեղում իրականացվել է նկարահանում:  

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 
ահազանգ է 
ստացվել 

0 0 

ք.Գյումրի 
Մանուշյան փողոցի 
թիվ 3ա շենքի 4-րդ 

բն 

Կենցաղային 
կանչ փակ 

դուռ 

13.01.2015 
ժ.15:58 

13.01.2015 
ժ.16:42 

Ժ.15:58-ին ՄՃԿԿ կրտսեր 
հրահանգիչ փ/ծ ավագ 

Փոստոյանը զեկուցեց, որ 
ժ.15:56-ին ՀՀ ԿԱ ՈՍ 
Կումայրիի բաժնի ՕՀ  

ոստ.մայոր Ասատրյանից 
տեղեկատվություն է 

ստացվել այն մասին, որ 4-
րդ բնակարանի բնակիչը չի 

արձագանքում դռան և 
հեռախոսի զանգերին.  

Ժ.15:57-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 
48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, 
որը կանչի վայր է հասել ժ.16:17-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.18:07-ին):Ժ.16:42-
ին հրշեջ-փրկարարները բացել են 
բնակարանի դուռը և խոհանոցի 

հատակին հայտնաբերել 
բնակարանատիրոջ Սաթիկ 

Թորոսյանի (ծնվ.1923թ.) դին:Դեպքի 
վայրում են գտնվել ՀՀ ԿԱ 

ոստիկանության Գյումրի քաղաքի 
Կումայրիի բաժնի աշխատակիցներ: 

Տեղում իրականացվել է նկարահանում: 

Կումայրիի բաժնի 
ՕՀ  ոստ.մայոր 
Ասատրյանից 

0 0 



ք.Գյումրի 
8-րդ թաղամասի 
թիվ 10 շենքի 7-րդ 

բն 

Կենցաղային 
կանչ 

օգնություն 
քաղաքացուն  

14.01.2015 
ժ.02:34 

14.01.2015 
ժ.02:55 

  7-րդ բնակարանի 
ծանրաքաշ բնակչին 4-րդ 
հարկից իջեցնելու և ՇԲՕ 
մեքենային մոտեցնելու 
համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը 

Ժ.02:35-ին ահազանգը փոխանցվել է 
թիվ 48 ՀՓՋ-ի հրշեջ-պարամեդիկ փ/ծ 

ավագ սերժանտ 
Միքայելյանին:Ժ.02:36-ին դեպքի վայր 

է մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ 
մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր 
է հասել ժ.02:46-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.03:43-ին):Ժ.02:49-ին հրշեջ-
փրկարարների օգնության 

անհրաժեշտությունը վերացել է քանի 
որ քաղաքացի Ստանիսլավ 
Ավետիսյանը (ծնվ. 1941թ) 

բնակարանում մահացել է:Ժ.02:55-ին 
դեպքի մասին տեղեկացվել է ՀՀ ԿԱ 
ոստիկանության Գյումրի քաղաքի 
Մուշի բաժնի ՕՀ ոստ. լեյտենանտ 

Գրիգորյանը: Տեղում իրականացվել է 
նկարահանում 

շտապօգնութ յան 
հերթապահ բժիշկ 
Կիրակոսյանից  

1 0 

ք.Գյումրի 
8-րդ թաղամասի 
թիվ 10 շենքի 7-րդ 

բն 

Կենցաղային 
կանչ 

օգնություն 
քաղաքացուն  

14.01.2015 
ժ.09:10 

14.01.2015 
ժ.10:15 

Ժ.09:10 ՄՃԿԿ կ/հ փ/ծ 
ավագ Պառավյանը 
զեկուցեց, որ ժ. 09:08 

քաղ.Նավոյանից ստացվել է 
ահազանգ այն մասին, որ 7-

րդ բնակարանից 
Ստանիսլավ Ավետիսյանի 
(ծնվ. 1941թ.) դին իջեցնելու 

և դիակ տեղափոխող 
ավտոմեքենային 

մոտեցնելու համար 
անհրաժեշտ է 

փրկարարների օգնությունը 

Ժ.09:10-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 
48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, 

որը ժ.09:20-ին ճանապարհին 
խափանվել է, իսկ ժ.09:40-ին 

շարունակել ընթացքը, (կանչի վայր է 
հասել ժ.09:55-ին, վերադարձ ՀՓՋ՝ 

ժ.10:22-ին):Ժ.10:02-ին հրշեջ-
փրկարարները Ս.Ավետիսյանի դին 
մոտեցրել են ավտոմեքենային, իսկ 

ժ.10:15-ին ավտոմեքենայից իջեցրել և 
մոտեցրել են դիահերձարան: Տեղում 
իրականացվել է նկարահանում:  

քաղ.Նավոյանից 1 0 

ք.Գյումրի 

Երևանյան խճուղու 
թիվ 18 հասցեում՝ 
տուն ինտերնատի 
թիվ 53 սենյակում 

հրդեհ 
14.01.2015 
ժ.07:05 

14.01.2015 
ժ.07:29 

 -Ժ.07:07-ին  ՄՃԿԿ կ/հ փ/ծ 
ավագ Պառավյանը, 

զեկուցեց, որ ժ.07:05-ին 
շտապօգնության 
հերթապահ բժիշկ 

Վարոսյանից 
տեղեկատվություն է 
ստացվել այն մասին, 

ծերերի տուն 
ինտերնատում հրդեհ է 
բռնկվել, որը մարվել է 

տեղի ուժերով, 
սենյակներից մեկում առկա 

է երկու կնոջ դի: 

Ժ.07:20-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 
48-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.07:29-ին 
(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.08:11-ին): Դեպքի 
վայրում է գտնվել ՄՀ և ՏԱՏ պետ 

Խաչատրյանը, ով հայտնեց, որ ըստ 
նախնական վարկածի համաձայն՝ 

Երևանյան խճուղու թիվ 18 հասցեում՝ 
տուն ինտերնատի թիվ 53 սենյակում, 
էլ.ջերմատաքացուցիչի վրա ընկած 

ծածկոցից տեղի է ունեցել թերայրում, 
ինչից ծխահարվել և մահացել են 
Արաքյսա Օհանյանը (1953թ.) և 
Հրանուշ Ավագյանը (աջ բազկի 
հատվածում թեթև այրվածքներ) 

(ծնվ.1934թ.): Տեղում իրականացվել է 
նկարահանում:   

շտապօգնության 
հերթապահ բժիշկ 

Վարոսյանից  
2 0 



ք.Արթիկ 

Փանիկ գյուղի 1-ին 
փողոցի 7-րդ 

փակուղու թիվ 3 
տան 

կանչ առանց 
հրդեհի 

15.01.2015 
ժ.10:23 

15.01.2015 
ժ.10:26 

Ժ.10:25 ՄՃԿԿ կրտսեր 
հրահանգիչ փ/ծ լեյտենանտ 
Ավետիսյանը զեկուցեց, որ 
ժ.10:23 քաղ.Բդոյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 
Փանիկ գյուղի 1-ին փող.7-
րդ փակուղու թիվ 3 տանը 

այրվում է փայտե 
վառարան: 

Ժ.10:24-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 
49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, 
որը կանչի վայր է հասել ժ.10:32-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ` ժ.10:59-ին):Ժ.10:26-
ին դեպքի մասին տեղեկացվել է ՄՀ և 
ՏԱՏ պետ Ս.Խաչատրյանը:Պարզվել է, 

որ փայտյա ջեռուցման կաթսան 
վառելու համար օգտագործել են հեղուկ 
վառելանյութ, որի հետևանքով բռնկում 
է ստացվել և սանհանգույցի պատը 
սևացել է,հրդեհն ինքնամարվել է: 

Ծխահարվել է Լուսիկ Ստեփանյանին 
պատկանող տան պատը (3 ք.մ):Տեղում 

իրականացվել է նկարահանում: 

քաղ.Բդոսյանից  0 0 

գ. Ախուրյան 
գ. Ախուրյան կաթի 
գործարանի մոտ 

Տեղեկատվությ
ան 

փոխանցում  

16.01.2015 
ժ.10:40 

16.01.2015 
ժ.10:45 

 Շները հարձակվում են 
մարդկանց վրա  

Ժ.10:42 կանչը փոխանցվել է 
Ախուրյանի գյուղապետին,ժ.10:45-ին` 
Ախուրյանի Ոստիկանության բաժնի մ-

ր Հարությունյանին: 

քաղ.Տոնոյանից 0 0 

ք.Արթիկ 
Գ.Զոհրապի 

փողոցի 11 տուն  
հրդեհ 

16.01.2015 
ժ.21:01 

16.01.2015 
ժ.21:26 

Ժ.21:05 ՄՃԿԿ 
կրտս.հրահանգիչ փ/ծ 
ավագ Տիրատուրյանը 
զեկուցեց, որ ժ.21:01 
քաղ.Մարտիրոսյանից 

ահազանգ է ստացվել այն 
մասին, որ հրդեհ է բռնկվել 
Գ.Զոհրապի փող. Թիվ 11 

տան տանիքում 

Ժ.21:02-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 
49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, 
որը կանչի վայր է հասել ժ.21:13-ին 

(վերադարձ` ժ.21:51-ին):Հրդեհը 
մեկուսացվել է ժ.21:18-ին, մարվել` 
ժ.21:26-ին:Մասամբ այրվել է Հրաչ 
Էլբակյանի տան տանիքի փայտյա 

դուռը (մոտ 0.5 ք.մ):Ժ.21:19-ին դեպքի 
մասին տեղեկացվել է ՄՀ և ՏԱՏ 

գլխավոր մասնագետ 
Հովհաննիսյանը:Տեղում իրականացվել 

է նկարահանում: 

քաղաքացի 
Մարտիրոսյանից  

0 0 

ք.Գյումրի 
Աճեմյան փողոցի 

թիվ 20 տան 
մոտակայքում  

կանչ առանց 
հրդեհի 

16.01.2015 
ժ.23:24 

16.01.2015 
ժ.23:41 

Ժ.23:24 
քաղ.Կարապետյանից 

ահազանգ է ստացվել, որ 
20 տան մոտակայքում 

գտնվող էլ.սյունից ծուխ ք 
նկատվում 

Ժ.23:26-ին և ժ.23:28-ին ահազանգը 
փոխանցվել է թիվ 48 ՀՓՋ-ի 

ռադիոհեռախոսավար փ/ծ ավագ 
սերժանտ Մկրտչյանին և ՄՃԿԿ 
կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 

Տիրատուրյանին:Ժ.23:49-ին դեպքի 
վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր 
է հասել ժ.23:41-ին (վերադարձ` 

ժ.00:07-ին):Ժ.23:30 հայտնել են էլ.ցանց 
Պիռոյանին:Պարզվել է, որ էլ. սյան վրա 

տեղի է ունեցել էլ. լարերի կարճ 
միացում՝ առանց բռնկման:Տեղում 
իրականացվել է նկարահանում: 

քաղաքացի 
Կարապետյանից  

0 0 

գ.Աշոցք 
Աշոցք-Բավրա 

ճանապարհահատվ
ածում 

տեղեկատվութ
յան 

փոխանցում 

17.01.2015 
ժ.09:40 

17.01.2015 
ժ.11:33 

Աշոցք-Բավրա 
ճանապարհահատվածում 

կան ձյան մեջ 
արգելափակված 

Ժ.09:42 այդ մասին հաղորդվել է 
Աշոցքի ՃՇՇ-ին:Ժ.11:33 Աշոցքի ՃՇՇ-ն 

հասավ մեքենաների մոտ թվով 10 
մեքենա դուրս է բերվել անցանելի 

քաղ.Բարսեղյանի
ց 

0 0 



մեքենաներ գոտի: 

ք.Գյումրի  
Մուշ 2/2 

թաղամասի թիվ 70 
շենքի 13-րդ բն 

Կենցաղային 
կանչ փակ 

դուռ 

19.01.2015 
ժ.17:53 

19.01.2015 
ժ.18:32 

Ժ.17:54 ՄՃԿԿ կ/հ փ/ծ 
ավ.ենթասպա Թևանյանը 

զեկուցեց, որ ժ.17:53 
քաղաքացուց ահազանգ է 

ստացվել, որ նշված 
հասցեի բնակարանի 
հյուրասենյակի դռան 
փականը խափանվել 

է,ինչից ներս մուտք գործելը 
դարձել է անհնարին 

Ժ.17:55-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 
48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, 
որը կանչի վայր է հասել ժ.18:08-ին  

(վերադարձ ՀՓՋ` ժ.18:44-ին):Ժ.17:55-
ին դեպքի մասին տեղեկացվել է 

ոստիկանության Գյումրու բաժնի «Մուշ 
բաժանմունքի ՕՀ ոստ. կապիտան 

Պապոյանը:Ժ.18:32-ին հրշեջ-
փրկարարները բացել են Տիգրան 

Չամակյանի բնակարանի 
հյուրասենյակի դուռը:Տեղում 

իրականացվել է նկարահանում: 

քաղաքացի 
Չամակյանից  

0 0 

ք.Գյումրի  
Մուշ թաղամասի 

թիվ 2 շենք 
կանչ առանց 

հրդեհի  
20.01.2015 
ժ.05:59 

20.01.2015 
ժ.06:15 

Ժ.05:59 քաղաքացուց 
ահազանգ է ստացվել, որ 

նշված հասցեի 
բնակարաններից մեկում 

կրակ է 
նկատվում:Բնակարանում 

հրդեհ չի 
հայտնաբերվել:Պարզվել է, 
որ շենքի մոտակայքում 

հսկվող կրակն արտացոլվել 
է պատուհանին, ինչը թողել 
է հրդեհի տպավորություն 

Ժ.06:00-ին ահազանգը փոխանցվել է 
թիվ 48 ՀՓՋ-ի ռ/հ փ/ծ սերժանտ 
Կիրակոսյանին և ՄՃԿԿ կրտսեր 
հրահանգիչ փ/ծ ավագ ենթասպա 

Թևանյանին:Ժ.06:01-ին դեպքի վայր է 
մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 
հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 

ժ.06:15-ին  (վերադարձ ՀՓՋ` ժ.06:46-
ին): 

Ժ.06:04-ին դեպքի մասին տեղեկացվել 
է «1-04 ծառայության հերթապահ 
Գրիգորյանը, ժ.06:06-ին՝ էլ.ցանցի 

հերթապահ Ասատրյանը, ժ.06:08-ին՝ 
ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ ոստ. 
կապիտան Պապոյանը, իսկ ժ.06:10-ին՝ 
ՄՀ և ՏԱՏ առաջին կարգի մասնագետ 

Փանոսյանը: 

քաղաքացի 
Մաթևոսյանից  

0 0 



ք.Գյումրի  

Վ.Սարգսյան 
փող.նախ¬կին 

շտապօգնության 
տարածքում 

ՃՏՊ 
20.01.2015 
ժ.13:25 

20.01.2015 
ժ.13:39 

Պարզվել է, որ դեռևս 
չբացահայտված 

հանգամանքներում 
Վ.Սարգսյան փողոցում 

բախվել են <<ՎԱԶ-2107>> 
մակնիշի 45 L S 277 պ/հ և 
<<Վոլկսվագեն>>մակնիշի 

31OU 735 պ/հ 
ավտոմեքենաները: 

Ժ.13:26-ին ահազանգը փոխանցվել է  
ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 
Տիրատուրյանին:Ժ.13:27-ին և ժ.13:28-

ին դեպքի մասին տեղեկացվել են 
շտապօգնության դիսպետչեր Տոնոյանը 
և ՀՀ ոստիկանության Գյումրի քաղաքի 

ՈԲ ՕՀ ոստ. լեյտենանտ 
Երանոսյանը:Ժ.13:30-ին դեպքի վայր է 
մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 
հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 
ժ.13:37-ին (վերադարձ ՀՓՋ` ժ.14:08-
ին):Ժ.13:30-ին դեպքի վայր է մեկնել 
ՄՃԿԿ ՕԽ-ն` փ/ծ մայոր Է.Սարոյանի 

գլխավորությամբ (կանչի վայր` ժ.13:37-
ին, վերադարձ` ժ.14:21-ին):Ժ.13:39-ին 

հրշեջ-փրկարարները «ՎԱԶ-2107 
մակնիշի ավտոմեքենայից դուրս են 

բերել ուղևոր Հասմիկ 
Հարությունյանին:«ՎԱԶ-2107 մակնիշի 
ավտոմեքենայի ուղևորներ Հասմիկ 

(ծնվ. 1977թ.) և Կառլեն (ծնվ. 1992թ.)  
Հարությունյանները հոսպիտալացվել 
են Գյուրու ԲԿ. բժիշկների կողմից 

տուժածների առողջական վիճաները 
գնահատվել է միջին ծանրության: 

Տեղում իրականացվել է նկարահանում: 

քաղաքացի 
Մարտիրոսյա նից  

0 2 

ք.Գյումրի  
Բաղրամյան 

փողոցի թիվ 20 
հասցե 

Հրդեհի կեղծ 
կանչ 

20.01.2015 
ժ.15:09 

20.01.2015 
ժ.15:28 

Ժ.15:09 անձը չպարզված 
քաղաքացուց ահազանգ է 

ստացվել, որ նշված 
հասցեում այրվում է տուն: 
Նշված հասցեում հրդեհ չի 

հայտնաբերվել, տան 
տերը`Գևորգ Ավետիսյանը 

բնակվում է Երևան 
քաղաքում: 

Ժ.15:10-ին ահազանգը փոխանցվել է  
ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 
Տիրատուրյանին:Ժ.15:16-ին դեպքի 
վայր է  մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր 
է հասել ժ.15:28-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 
ժ.16:04-ին):Դեպքի վայրում է գտնվել  
Գյումրի քաղաքի ոստիկանության 
Կումայրիի բաժնի ոստ. ավագ 

Վ.Մանուկյանը: Հրդեհ չի 
հայտնաբերվել:Տեղում իրականացվել է 

նկարահանում: 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց  0 0 

գ.Ախուրյան 
Շահբազյան փող. 
29 տան կտուրում 

հրդեհ 
22.01.2015 
ժ.18:11 

22.01.2015 
ժ.18:45 

Այրվել է Վաղարշակ 
Մկրտչյանին պատկանող 
տան կտուրում ծխապատի 
մոտ կուտակված թեփ մոտ 

1մ խոր: 

Ժ.18:12 թիվ 53 ՀՓՋ-ից 1 մ.հ 
մեկնում,ժ.18:15 հրշեջ-փրկարարները 

հասել են կ.վ:Ժ.18:18 հրդեհը 
մեկուսացվել 

է,ժ.18:45`հանգեցվել:Ժ.19:06 
վերադարձ: 

Ա.Հովհաննիս 
յանից 

0 0 



գ.Ամասիա 
Ամասիա-Հայասա 

թաղ.3կմ 

Կենղացային 
կանչ     

մեքենան 
դուրս է եկել 
եգոտուց և 
հայտնվել 

ձնակույտում 

23.01.2015 
ժ.09:12 

23.01.2015 
ժ.09:40 

ԶԻԼ 130 34OS 190 պ/հ 
մեքենան դուրս է եկել 
երթևեկելի մասից և 

հայտնվել ձնակույտում 

Ժ.09:13 փոխանցեցին ՇՄ ՃԿԿ, 
Ժ.09:15 Ամասիայից Ուռալը մեկնեց, 
ժ.09:25 կ.վ: Ժ.09:40 ԶԻԼ 130 մեքենան 

34OS 190 պ/հ դուրս է բերվել 
երթևեկելի մաս:Վարորդներ Համլետ 

Մարգարյան և ուղևոր Ռազմիկ 
Մանուկյան:Ժ.09:55 վերադարձ 

քաղ.Մարգար 
յանից 

0 0 

գ.Արեգնադեմ   գ.Արեգնադեմ   

Կենղացային 
կանչ     

մեքենան 
դուրս է եկել 
եգոտուց և 
հայտնվել 

ձնակույտում 

23.01.2015 
ժ.11:44 

23.01.2015 
ժ.11:56 

գյուղի մոտ մեքենան դուրս 
է եկել  երթևեկելի 

հատվածից և 
արգելափակվել ձյան մեջ: 

Ժ.11:45 հետադարձ կապ տեղանքը 
ճշտելու համար:Ժ.11:55 

հեռախոսազանգին պատասխանեց և 
հայտնեց, որ գյուղի տղաների 

օգնությամբ դուրս է եկել երթևեկելի 
մաս:Պարզվեց, որ օգնության կարիք 
չկա:Ժ.11:56 տեղեկացվել է ՃԿԿ 

Մկրտչյանին 

քաղ.Պարսամ 
յանից 

0 0 

ք.Գյումրի 
Անի թաղ. 9-րդ 

փող. թիվ 3 շենքի 
18-րդ բն 

Կենցաղային 
կանչ փակ 

դուռ 

27.01.2015 
ժ.09:27 

27.01.2015 
ժ.10:11 

բնակարանի դռան 
բանալին գտնվում է 

ներսում, ինչից բնակարան 
մուտք գործելը դարձել է 
անհնարին. դուռը բացելու 
համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.09:28-ին ահազանգը փոխանցվել է 
ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ 
ենթասպա Թևանյանին:Ժ.09:31-ին 
դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից 
մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի 
վայր է հասել ժ.09:44-ին (վերադարձ 
ՀՓՋ՝ ժ.10:30-ին):Ժ.09:32-ին դեպքի 

մասին տեղեկացվել է ոստիկանության 
Մուշի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 
Գինոսյանը:Ժ.10:11-ին հրշեջ-
փրկարարները բացել են Աննա 

Զաքարյանի բնակարանի դուռը:Տեղում 
իրականացվել է նկարահանում: 

քաղաքացի 
Զաքարյանից  

0 0 

ք.Գյումրի 
Մուշ-2 թաղ.թիվ 6/1 

շենքի 15-րդ բն 

Կենցաղային 
կանչ փակ 

դուռ 

27.01.2015 
ժ.17:07 

27.01.2015 
ժ.17:11 

իսկ բնակարանի դուռը 
փակ է. Էդուարդ 
Գալստյանը (ծնվ. 
1968թ.)գտնվում է 

ներսում:Սպառնում է, որ 
եթե բնակարանի դուռը 

չբացեն, ապա ինքնասպան 
կլինի:  

Ժ.17:08-ից ՃԿԿ ՀԽԳ հրահանգիչ փ/ծ 
լեյտենանտ Գևորգյանը քաղաքացուն 
կապի մեջ է պահել՝ ցուցաբերելով 
համապատասխան հոգեբանական 
օգնություն:Ժ.17:09-ին ահազանգը 

փոխանցվել է թիվ 48 ՀՓՋ-ի 
ռադիոհեռախոսավար փ/ծ ս-տ 

Կիրակոսյանին:Ժ.17:10-ին դեպքի վայր 
է մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ 

մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր 
է հասել ժ.17:29-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ 
ժ.18:33-ին):Ժ.17:10-ին և ժ.17:11-ին 

դեպքի մասին տեղեկացվել են Գյումրի 
քաղաքի «1-03 ծառայության 
դիսպետչեր Վարոսյանը և 

ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ ոստ. 
մայոր Գինոսյանը:Դուռը բացվել է 

տեղի ուժերով: 

քաղաքացի 
Գալստյանից  

0 0 



ք.Գյումրի 

Բուլվարային թաղ. 
Օլիմպիական 
հերթափոխի 
դպրոցի մոտ 

տեղեկատվութ
յան 

փոխանցում 

30.01.2015 
ժ.14:10 

30.01.2015 
ժ.14:12 

Դպրոցի մոտ թափառող 
շները անհանգստացնում 

են բնակիչներին 

Ժ.14:12 կանչը փոխանցվել է 
<<Հավերժ հիշատակ>> ՍՊԸ տնօրեն 

Ավետիսյանին 

քաղաքացի 
Սարգսյանից 

0 0 

ք.Գյումրի 

Մազմանյան 
փողոցի Աստղիկ 
Գաբրիելյանին 
պատկանող թիվ 

194 տան 

հրդեհ 
30.01.2015 
ժ.14:47 

30.01.2015 
ժ.15:14 

Ժ.14:49 ՄՃԿԿ կ/հ փ/ծ 
ավագ Փոստոյանը 
զեկուցեց, որ ժ.14:47 

քաղ.Գալոյանից ահազանգ 
է ստացվել այն մասին, որ 
հրդեհ է բռնկվել Տերյան 
փողոցում:Պարզվել է, որ 
Մազմանյան փողոցի 

Աստղիկ Գաբրիելյանին 
պատկանող թիվ 194 տան 

բակում` շան բնում: 

Ժ.14:48-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 
48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, 
որը կանչի վայր է հասել ժ.14:55-ին 

(վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.15:39-ին):Ժ.14:50-
ին դեպքի մասին տեղեկացվել է ՄՀ և 

ՏԱՏ առաջատար մասնագետ 
Հովհաննիսյանը:  

Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.15:03-ին, 
մարվել` ժ.15:14-ին: Այրվել է շան բնի 
տանիքը` 4 ք.մ:Տեղում իրականացվել է 

նկարահանում: 

քաղաքացի 
Գալոյանից 

0 0 

գ.Մայիս  յան   

17-րդ փող.թիվ 3 
տանը հարակից 
անասնագոմի 

տանիքը 

հրդեհ 
31.01.2015 
ժ.16:17 

31.01.2015 
ժ.17:44 

Այրվել է 17-րդ փողոցի 
Թելման Գալստյանին 

պատկանող թիվ 3 տանը 
հարակից անասնագոմի 
տանիքը՝ 6 ք.մ, աթար՝ 3 

խ.մ և կենցաղային աղբ՝ 15 
ք.մ: Տեղում իրականացվել է 

նկարահանում: 

Ժ.16:18-ին և ժ.16:20-ին ահազանգը 
փոխանցվել է թիվ 48 ՀՓՋ-ի 

ռադիոհեռախոսավար փ/ծ սերժանտ 
Կիրակոսյանին և ՄՃԿԿ հրահանգիչ 

փ/ծ լեյտենանտ Ավետիսյանին:Ժ.16:19-
ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից 
մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի 
վայր է հասել ժ.16:30-ին (վերադարձ 
ՀՓՋ` ժ.18:27-ին):Ժ.16:22-ին դեպքի 
մասին տեղեկացվել է ՄՀ և ՏԱՏ պետ 
Խաչատրյանը:Հրդեհը մեկուսացվել է 

ժ.16:49-ին, մարվել՝ ժ.17:44-ին:  

քաղաքացի 
Գևորգյանից  

0 0 

          

 


