
Տեղեկատվություն 

Արարատի մարզում 2018թ. հոկտեմբեր ամսին գրանցված արտակարգ դեպքերի վերաբերյալ  
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Դեպքի նկարագրությունը Ձեռնարկված միջոցառումները Տեղեկատվության 
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Արարատ 

գ. Տիգրանաշեն 
Երևան-Երասխ 

ավտոճանապարհ
ի 84-րդ կմ-ին 

Հրդեհ 
01/10/2018 

ժ.00:26 
01/10/2018 

ժ.06:42 

Ամբողջությամբ այրվել է 
«Mercedes Sprinter» 

մակնիշի 77UU880 պ/հ 
ավտոմեքենան (վարորդ՝ 

Արմեն Ավետիսյան 
ծնվ.1976թ.) (բեռնված 

բանջարեղենով): 

Ժ.00:27-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 24 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.01:13-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.01:49-ին, մարվել՝ 
ժ.02:56-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

բաժնի պետ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Արարատի բաժնի 

հերթապահ ոստ. մայոր Մկրտչյանը: 

քաղաքացի 
Մարտիրոսյանից 0 0 

Արարատ 
ք. Արտաշատ 

Եկեղեցու 
հետնամասում 

Հրդեհ 01/10/2018 
ժ.13:15 

01/10/2018 
ժ.13:55 

Այրվել է մոտ 70 քմ 
խոտածածկույթ և էլ.սյուն՝ 

մասամբ: 

Ժ.13:16-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.13:20-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.13:29-ին, մարվել՝ 
ժ.13:37-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

բաժնի պետ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 

ոստ.մայոր Վարդանյանը: 

անձը չպարզված 
քաղաքացի՝ 

կենդանի կանչով 
0 0 

Արարատ 
Լուսաշող գյուղի 

տարածքում 
Կեղծ կանչ 
(հրդեհի) 

01/10/2018 
ժ.20:03 

01/10/2018 
ժ.22:13 

Ահազանգ է ստացվել, որ 
Լուսաշող գյուղում այրվում 

է խոտածածկ տարածք: 

Ժ.20:05-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.21:06-ին: 
Տեղազննման արդյունքում նշաններ չեն 
հայտնաբերվել: Տեղեկացվել են ՄՀ և 

ՏԱՏ բաժնի պետ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Վեդու բաժնի ՕՀ ոստ. 

մայոր Ղազարյանը: 

քաղաքացի 
Գալստյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Ներսիսյան 

փողոցի թիվ 9 
շենքի 35-րդ 
բնակարան 

Կենցաղային 
(փակ դուռ) 

02/10/2018 
ժ.11:29 

02/10/2018 
ժ.11:51 

Թիվ 9 շենքի 35-րդ 
բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է. 
դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.11:31-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.11:35-ին: Ժ.11:43-
ին հրշեջ-փրկարարները բացել են Ալիկ 

Աթոյանի բնակարանի դուռը: 
Տեղեկացվել է ոստիկանության 

Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 
Հովսեփյանը: 

քաղաքացի 
Աթոյանից 0 0 

Արարատ 
ք. Արտաշատ 
Աթաբեկյան 

փողոց 

Օգնություն 
քաղաքացուն 

02/10/2018 
ժ.12:44 

02/10/2018 
ժ.13:09 

Ահազանգ է ստացվել այն 
մասին, որ իր կնոջ 

ինքնազգացողությունը 

Ժ.12:46-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.12:49-ին: Մինչ 

քաղաքացի 
Մաթևոսյանից 0 0 



հեռախոսազրույցի 
ընթացքում վատացել է և 

կապն ընդհատվել. 
վերջինս գտվում է 

Աթաբեկյան փողոցում, 
քաղաքացուն գտնելու և 
օգնություն ցուցաբերելու 
համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների 
օգնությունը: 

հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 
հասնելը՝ Մերի Նահապետյանը (ծնվ. 

1995թ.) տեղափոխվել է Արտաշատի ԲԿ, 
որտեղ բժիշկները վերջինիս մոտ 

ախտորոշել են դեղորայքային 
թունավորում. այնուհետև 

Մ.Նահապետյանը տեղափոխել է 
«Արմենիա» ՀԲԿ վերջինիս առողջական 
վիճակը բժիշկները գնահատել են միջին 
ծանրության: Տեղեկացվել են Արտաշատի 

«1-03» ծառայության հերթապահ 
Հովհաննիսյանը, ոստիկանության 
Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Հովսեփյանը: 

Արարատ 

գ. Բերքանուշ 
Երասխ-Երևան 

ավտոճանապարհ
ի 39-րդ կմ-ի 
աջակողմյան 
հատվածում 

Հրդեհ 
02/10/2018 

ժ.13:20 
02/10/2018 

ժ.14:01 
Այրվել է մոտ 2000 քմ 

եղեգն: 

Ժ.13:22-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.13:28-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.13:36-ին, մարվել` 
ժ.13:43-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
տեսչական բաժնի պետ Ալեքսանյանը, 

ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 
ոստ. մայոր Հովսեփյանը: 

քաղաքացի 
Գրիգորյանից 0 0 

Արարատ 

գ. Քաղցրաշեն 
Արտաշատ-
Քաղցրաշեն 

ավտոճանապարհ
ի աջակողմյան 

հատվածում 

ՃՏՊ 02/10/2018 
ժ.21:06 

02/10/2018 
ժ.23:45 

«Volkswagen Golf 3» 
մակնիշի 34RO482 պ/հ 

(վարորդ՝ Արմեն Փանոսյան, 
ծնվ. 1982թ.) ավտոմեքենան 

վրաերթի է ենթարկել 
Նաիրի Հովհաննիսյանին 
(ծնվ. 1977թ.), այնուհետև 

բախվել է «КУБАН» մակնիշի 
25LU211 պ/հ (վարորդ՝ 
Ժորիկ Հովհաննիսյան, 

ծնվ.1962թ.) ավտոբուսին: 

Ժ.21:09-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.21:18-ին: Մինչ 
հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 

հասնելը` Ն.Հովհաննիսյանը Արտաշատի 
ԲԿ հոսպիտալացման ճանապարհին 

մահացել է: Ժ.21:20-ին հրշեջ-
փրկարարները «Volkswagen Golf 3» 

մակնիշի ավտոմեքենայից դուրս են բերել 
վարորդի դին և մոտեցրել ՇՕ 

ավտոմեքենային, հոսանքազրկել են 
ավտոբուսը, փակել ավտոբուսի և 
ավտոմեքենայի գազի բալոնների 
փականները, «Volkswagen Golf 3» 
մակնիշի ավտոմեքենան մոտեցրել 

ավտոքարշակին, կատարել ճանապարհի 
լվացման աշխատանքներ: Տեղեկացվել 
են Արտաշատի շտապօգնության բժիշկ 

Հովհաննիսյանը, ոստիկանության 
Արտաշատի բաժնի ավագ տեսուչ ոստ. 

մայոր Հովսեփյանը: 

քաղաքացի 
Հակոբյանից 

2 0 

Արարատ 
գ. Սիս, Մխիթար 

Սպարապետի 
փողոցի 2-րդ 

Հրդեհ 03/10/2018 
ժ.15:00 

03/10/2018 
ժ.16:49 

Այրվել է Աշոտ 
Խաչպանյանին 

պատկանող անասնագոմի 

Ժ.15:03-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.15:18-ին: Հրդեհը 

քաղաքացի 
Գալուստյանից 

0 0 



փակուղու 
վերջնամասում 

առաստաղը (մոտ 20 քմ), 
մոտակայքում` մոտ 2000 

քմ խոտածածկույթ: 

մեկուսացվել է ժ.15:54-ին, մարվել` 
ժ.16:04-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
տեսչական բաժնի գլխաոր մասնագետ 
տեսուչ Մ.Մելքոնյանը, ոստիկանության 

Մասիսի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 
Խաչատրյանը: 

Արարատ 
գ. Ոստան, 4-րդ 

փողոցի 
վերջնամասում 

Հրդեհ 03/10/2018 
ժ.15:59 

03/10/2018 
ժ.16:59 

Այրվել է մոտ 2 հա 
խոտածածկույթ: 

Ժ.16:00-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.16:07-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.16:16-ին, մարվել` 
ժ.16:37-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
տեսչական բաժնի պետ-ավագ տեսուչ 

Ա.Ալեքսանյանը, ԱԱԾ հերթապահ ավագ 
ենթասպա Խաչատրյանը: 

քաղաքացի 
Հարութունյանից 

0 0 

Արարատ 
Արարատ 
քաղաքի 

աղբանոցում 

Հրդեհ 
(աղբանոցում) 

03/10/2018 
ժ.21:29 

03/10/2018 
ժ.22:50 

Տեղեկատվություն է 
ստացվել այն մասին, որ 

քաղաքի գերեզմանատանն 
այրվում է խոտածածկ 

տարածք: 

Ժ.21:30-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 24 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.21:45-ին: Պարզվել 

է, որ Արարատ քաղաքի աղբանոցում` 
այրվում է մոտ 1000-1500քմ կուտակված 

աղբ: Կրակին մոտենալու ուղիների և 
կուտակված աղբի հանգամանքով 

պայմանավորված գործողությունների չեն 
իրականացվել: Տեղեկացվել են ՄՀ և 

ՏԱՏ ՀՎ և Ք բաժնի պետ-ավագ տեսուչ 
Ա.Ալեքսանյանը, քաղաքապետարանի 
կոմունալ բաժնի պետ Մ.Նալդանյանը: 

ոստիկանության 
Արարատի 

բաժանմունքի 
հերթապահ ոստ. 

կապիտան 
Մկրտչյանից 

0 0 

Արարատ 

գ. Այնթապ 
Երևան-Մեղրի 

ավտոճանապարհ
ի 2-րդ կմ-ի 

աջակողմյան 
հատվածում 

Հրդեհ 04/10/2018 
ժ.14:50 

04/10/2018 
ժ.16:20 

Այրվել է մոտ 2500քմ 
խոտածածկույթ, մոտ  2խմ 
կուտակված ծառի ճյուղ, 5 
հատ տնկի և ջերմահարվել 

10  տնկի: 

Ժ.14:52-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.15:02-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.15:25-ին, մարվել` 
ժ.15:35-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, ԱԱԾ 

հերթապահ ավագ ենթասպա 
Մանուկյանը: 

քաղաքացի 
Ղալումյանից 0 0 

Արարատ 

գ. Լուսաշող 
«Ծառանոց» 

կոչվող 
հատվածում 

Հրդեհ 04/10/2018 
ժ.14:57 

04/10/2018 
ժ.18:53 

Այրվել է մոտ 8 հա 
խոտածածկույթ: 

Ժ.14:59-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.16:05-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.16:26-ին, մարվել` 
ժ.17:27-ին: Տեղեկացվել են 

ոստիկանության Արարտի բաժնի 
հերթապահ ոստ. մայոր Ղազարյանը, ՄՀ 
և ՏԱՏ ՀՎ և ՔԲ պետ Ալեքսանյանը, ԱԱԾ 

հերթապահ ավագ ենթասպա 
Մանուկյանը:   

քաղաքացի 
Ավետյանից 

0 0 

Արարատ գ. Հովտաշեն Ջրահեղձում 04/10/2018 04/10/2018 Ահազանգ է ստացվել, որ Ժ.16:31-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 Արտաշատի ԲԿ 1- 1 0 



նախկին 
պոմպակայնից 
մոտ 1կմ հեռու 

ժ.16:29 ժ.23:48 և 
ժ.23:33 

Հովտաշեն գյուղի 
ջրանցքում քաղաքացի է 

խեղդվում: 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.16:47-ին: Ժ.17:04-
ին թիվ 25 ՀՓՋ հրամանատար փ/ծ մ-ր 
Դանիելյանը պահանջել է օգնություն: 

Ժ.17:06-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.17:27-ին: Ժ.17:26-
ին դեպքի վայր է մեկնել ԱՄՓՎ ՕԽ-ն 

փ/ծ գ-տ Ա. Ամիրջանյանի 
գլխավորությամբ (կանչի վայր` ժ.17:55-
ին, վերադարձ՝ ժ.23:25-ին): Ժ.17:20-ին 

դեպքի վայր է մեկնել թիվ 30 ՀՋՋ-ից մեկ 
մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է 

հասել ժ.18:54-ին: Ժ.22:21-ին հրշեջ-
փրկարարները հայտնաբերել են Արմեն 
Սարգսյանի (ծնվ. 1963թ. գ. Բաղրամյան 

Շահումյան փողոց թիվ 26տ.) դին և 
ժ.23:20-ին մոտեցրել են ՇՕ 

ավտոմեքենային: Տեղեկացվել են 
ոստիկանության Արտաշատի բաժնի 

հերթապահ ոստ. կապիտան 
Վարդանյանը, ԱԱԾ հերթապահ ավագ 

ենթասպա Մանուկյանը:   

03 ծառայության 
հերթապահ 

Խաչատրյանից 

Արարատ 

գ. Արևաբույր 
Տիգրան Մեծ 

փողոցի թիվ 11 
տանը 

Կեղծ կանչ (էլ. 
լարերի կարճ 
միակցման) 

05/10/2018 
ժ.04:43 

05/10/2018 
ժ.05:29 

Ահազանգ է ստացվել, որ 
Արևաբույր գյուղի Տիգրան 
Մեծ փողոցի թիվ 11 տանը 
տեղի է ունեցել էլ. լարերի 

կարճ միակցում: 

Ժ.04:45-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.05:10-ին: Նշված 
հասցեում էլ. լարերի կարճ միակցման և 

դրա հետևանքով հնարավոր հրդեհի 
նշաններ չեն հայտնաբերվել: Տեղեկացվել 

են Մասիս քաղաքի էլ.  ցանցի 
հերթապահ Գրիգորյանը, 

ոստիկանության Մասիսի բաժնի 
հերթապահ ոստ. մայոր Սահակյանը: 

քաղաքացի 
Ներսիսյանից 

0 0 

Արարատ 

գ. Ուրցաձոր 
Չարենցի փողոցի 

թիվ 17 տան 
մոտակայքում 

Հրդեհ 05/10/2018 
ժ.08:27 

05/10/2018 
ժ.18:32 

Այրվել է Գեղամ 
Շահինյանին պատկանող 
մոտ 3800 հակ կուտակած 

անասնակերը: 

Ժ.08:30-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.08:45-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.13:59-ին, մարվել՝ 
ժ.17:19-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

բաժնի պետ ավագ տեսուչ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Վեդու բաժնի ՕՀ ոստ. 

մայոր Ղազարյանը: 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 

0 0 

Արարատ 

գ. Շահումյան 
Վահագն 

Հակոբյան 
փողոցի թիվ 75 

տան 

Ջրատարն 
ընկած 

կենդանու 
դուրսբերում 

(կով) 

05/10/2018 
ժ.18:46 

05/10/2018 
ժ.19:33 

Փոսն է ընկել խոշոր 
եղջերավոր կենդանի (կով). 

դուրս բերելու համար 
անհրաժեշտ է 
փրկարարների 

Ժ.18:56-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.19:02-ին: Ժ.19:13-
ին հրշեջ-փրկարարները  թիվ 75 տան 
մոտակա ջրատարից դուրս են բերել 

քաղաքացի 
Կարապետյանից 0 0 



մոտակայքում օգնությունը: Գրիգոր Գրիգորյանին պատկանող 
կովին: Տեղեկացվել են ոստիկանության 

Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 
Վարդանյանը: 

Արարատ 

գ. Դվին 
Գ.Նժդեհի 

փողոց, թիվ 18 
տան բակում 

Հրդեհ 06/10/2018 
ժ.12:52 

06/10/2018 
ժ.14:16 

Այրվել է Լենդրուշ 
Ավագյանին պատկանող 

թիվ 18 տան բակում 
պահեստավորած 

անասնակեր (մոտ 100 
հակ): 

Ժ.12:54-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.13:06-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.13:19-ին, մարվել` 
ժ.13:43-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
տեսչական բաժնի պետ Ալեքսանյանը, 

ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 
ոստ. մայոր Հովսեփյանը: 

քաղաքացի 
Մարգարյանից 

0 0 

Արարատ 

գ. Ազատավան 
Մռավյան փողոց, 

թիվ 29 տան 
բակում 

Հրդեհ 07/10/2018 
ժ.12:43 

07/10/2018 
ժ.15:56 և 
ժ.15:40 

Այրվել է Երվանդ 
Խաչատրյանին 

պատկանող թիվ 29 տան 
բակում պահեստավորած 

մոտ 250 հակ անասնակեր: 

Ժ.12:47-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.12:54-ին, իսկ 
ժ.13:05-ին՝ պահանջվել օգնություն: 

Ժ.13:07-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.13:20-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.14:45-ին, մարվել` 
ժ.15:16-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
տեսչական բաժնի պետ-ավագ տեսուչ 
Ալեքսանյանը, ոստիկանության ՄՎ ՕՀ 
ոստ. կապիտան Հարությունյանը, էլ. 

ցանցի կարգավար Ասատրյանը: 

քաղաքացի 
Ազատյանից 

0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Մխչյան փողոցի 

թիվ 119 շենքի 15-
րդ բնակարան 

Կենցաղային 
(փակ դուռ) 

07/10/2018 
ժ.16:17 

07/10/2018 
ժ.16:39 

Թիվ 119 շենքի 15-րդ 
բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է. 
դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.16:18-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել Ժ.16:21-ին: 
Քաղաքացին հրաժարվել է հրշեջ-

փրկարարների օգնությունից: 

քաղաքացի 
Վազգենյանից 0 0 

Արարատ 

գ. Սայաթ-Նովա 
Նոր թաղամասի 

2-րդ փողոցի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 09/10/2018 
ժ.12:34 

09/10/2018 
ժ.14:44 

Այրվել է Գ. Մխիթարյանին 
պատկանող մոտ 5000 քմ 

ցորենի հնձած արտը և 
մոտ 1000 քմ եղեգնուտ: 

Ժ.12:36-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.12:43-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.13:10-ին մարվել՝ 
ժ.13:38-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

բաժնի առաջատար մասնագետ տեսուչ 
Ավագյանը, ոստիկանության Մասիսի 

բաժնի ՕՀ ոստ. ավագ ենթասպա 
Նավասարդյանը: 

քաղաքացի 
Մելքոնյանից 

0 0 

Արարատ 
ք. Մասիս 

Առաջին փողոցի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 09/10/2018 
ժ.18:18 

09/10/2018 
ժ.19:30 

Այրվել է մոտ 300 քմ 
եղեգնուտ և մոտ 4 խմ 

կուտակվածաղբ: 

Ժ.18:19-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.18:22-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.18:42-ին, մարվել՝ 
ժ.18:55-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

քաղաքացի 
Գրիգորյանից 0 0 



առաջատար մասնագետ Ավագյանը, 
ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 
ոստ. փոխգնդապետ Ասատրյանը: 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Երևան-Երասխ 

ավտոճանապարհ
ի 29-րդ կմ-ի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 09/10/2018 
ժ.21:23 

09/10/2018 
ժ.22:00 

Ավտովերանորոգման կետի 
արհեստանոցում այրվել է 

«VAZ 2101» մակնիշի 
34ZZ139 պ/հ 

(սեփականատեր՝ Գրիգոր 
Առաքելյան) 

ավտոմեքենայի դիմային 
հատվածն և սրահն՝ 

ամբողջությամբ, 
ջերմահարվել է 

արհեստանոցի կախովի 
առաստաղը`մոտ 25քմ: 

Ժ.21:26-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.21:30-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.21:35-ին, մարվել՝ 
ժ.21:45-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
տեսչական բաժնի պետ Ալեքսանյանը, 

ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 
ոստ. մայոր Վարդանյանը: 

 
 
 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 

 
 
 

0 0 

Արարատ 
ք. Արտաշատ 
Օգոստոսի 23 

փողոց 

«ՍՕՍ 
ՍԻՍԹԵՄՍ» 

հակահրդեհայ
ին ազդ. 

Համակարգ 

10/10/2018 
ժ.01:27 

10/10/2018 
ժ.01:45 

«ՍՈՍ ՍԻՍԹԵՄՍ» 
հակահրդեհային 
ազդարարման 

համակարգով ազդանշան է 
ստացվել Օգոստոսի 23 

փողոցումգտնվող «Ֆաստ 
Կրեդիտ» ՈւՎԿ-ից: 

Ժ.01:31-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.01:35-ին: 
Տեղազննման արդյունքում հրդեհի 

նշաններ չեն հայտնաբերվել: Տեղեկացվել 
են ՄՀ և ՏԱՏ բաժնի պետ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Վարդանյանը: 

«ՍՈՍ ՍԻՍԹԵՄՍ» 
հակահրդեհային 
ազդարարման 
համակարգով 

0 0 

Արարատ 

ք. Մասիս 2-րդ 
թաղամասի թիվ 
13 շենքի 43-րդ 

բնակարան 

Կենցաղային 
(փակ դուռ) 

12/10/2018 
ժ.21:31 

12/10/2018 
ժ.22:23 

Թիվ 13 շենքի 43-րդ 
բնակարանի դռան 

բանալին կոտրվել է և 
մնացել փականի մեջ. 
դուռը բացելու համար 

անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.21:33-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.21:37-ին: 
Բնակարանի դուռը չի բացվել, 

քաղաքացին հրաժարվել է հրշեջ-
փրկարարների ծառայությունից: 

Տեղեկացվել է ոստիկանության Մասիսի 
բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր Սահակյանը: 

քաղաքացի 
Մկրտչյանից 0 0 

Արարատ 

գ. Արաքսավան 
Երևան-Մեղրի 

ավտոճանապարհ
ի 21-րդ կմ-ի 

մոտակայքում 

Հրդեհ 13/10/2018 
ժ.15:43 

13/10/2018 
ժ.17:07 

Այրվել է մոտ 2 հա 
խոտածածկույթ: 

Ժ.15:49-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.16:02-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.16:15-ին, մարվել՝ 
ժ.16:45-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

բաժնի պետ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 

ոստ.կապիտան Վարդանյանը: 

քաղաքացի 
Մկրտչյանից 

0 0 

Արարատ 

գ. Նորամարգ 
Սահմանապահնե
րի փողոցի թիվ 

22 հասցեում 

Հրդեհ 13/10/2018 
ժ.16:52 

13/10/2018 
ժ.21:10 և 
ժ.21:37 

Այրվել է անասնագոմի  
(սեփականատեր՝ Արթուր 
Հարությունյան) տանիքի 

ծղոտե ծածկը՝ մոտ 150քմ: 

Ժ.16:54-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.17:05-ին: Ժ.17:11-

ին թիվ 25 ՀՓՋ-ի հրամ. տեղակալ փ/ծ մ-
ր Ստեփանյանը պահանջել է օգնություն: 
Ժ.17:13-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

քաղաքացի 
Հարությունյանից 

0 0 



կանչի վայր է հասել ժ.17:44-ին: Հրդեհը 
մեկուսացվել է ժ.19:15-ին, մարվել՝ 

ժ.20:30-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
առաջատար մասնագետ Ավագյանը, 
ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 
ոստ. փոխգնդապետ Ասատրյանը: 

Արարատ 

գ. Գոռավան 
Վեդի-Արարատ 

ավտոճանապարհ
ի 6-րդ կմ-ի 

ձախակողմյան 
հատված 

Հրդեհ 14/10/2018 
ժ.13:40 

14/10/2018 
ժ.15:03 

Այրվել է Արթուր 
Հովհաննիսյանին 

պատկանող հնձած ցորենի 
արտը (մոտ 0,8 հա) և 

մասամբ ջերմահարվել՝ 
խաղողի այգին (մոտ 1,2 

հա): 

Ժ.13:43-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.13:50-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.14:03-ին, մարվել՝ 
ժ.14:28-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ ՀՎ 

և Ք բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Խաչատրյանը, ոստիկանության Վեդու 

բաժնի ՕՀ-ի օգնական ոստ. ավագ 
Սաֆարյանը: 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 0 0 

Արարատ 

գ. Փոքր Վեդի 
«Խոր Վիրապ» 

պետական 
արգելավայրում 

Հրդեհ 14/10/2018 
ժ.15:54 

14/10/2018 
ժ.22:04 

«Խոր Վիրապ» պետական 
արգելավայրում այրվել են 

մոտ 14 հա եղեգն և 
խոտածածկույթ, իսկ Փոքր 

Վեդու համայնքային 
հողատարածքներում՝ 4 հա: 

Ժ.15:57-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.16:32-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.19:39-ին, մարվել՝ 
ժ.20:57-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
ՀՎ և Ք բաժնի գլխավոր մասնագետ 

Խաչատրյանը, ոստիկանության Վեդու 
բաժնի ՕՀ-ի օգնական ոստ. ավագ 

Սաֆարյանը: 

քաղաքացի 
Հարությունյանից 0 0 

Արարատ 

Ուրցալանջ, 
Լուսաշող և 
Վարդաշատ 

համայնքների 
մոտակա 
սարերում 

Հրդեհ 
15/10/2018 

ժ.13:35 

16/10/2018 
ժ.02:10 և 
ժ.02:19 

Այրվել է մոտ 600 հա 
խոտածածկույթ: 

Ժ.13:36-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 24 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.14:55-ին: Ժ.20:25-

ին թիվ 24 ՀՓՋ-ի հրամանատարը 
պահանջել է մեկ մարտական հաշվարկ  
օգնություն: Ժ.20:27-ին դեպքի վայր է 

մեկնել թիվ 26 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 
հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 
ժ.22:07-ին: Հրդեհը մեկուսացվել է 
ժ.00:40-ին, մարվել՝ ժ.01:05-ին: 

Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ  ՀՎ և Ք 
բաժնի պետ-ավագ տեսուչ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Արարատի բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Ղազարյանը, ԱԱԾ 
հերթապահ ենթասպա Տիգրանյանը: 

Վարդաշատի 
համայնքի 
ղեկավար 

Կարապետյանից 

0 0 

Արարատ 
Երևան-Մեղրի 

ավտոճանապարի
հի 44-րդ կմ-ին 

ՃՏՊ 15/10/2018 
ժ.14:36 

15/10/2018 
ժ.15:28 

«Mitsubishi Pajero» մակնիշի 
32UL594 պ/հ 

ավտոմեքենան (վարորդ՝ 
Ժիրայր Գրիգորյան, ծնվ. 

1961թ.) բախվել է 
ճամփեզրի 

արգելապատնեշին և դուրս 

Ժ.14:38-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.14:52-ին: Մինչ 
հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 

հասնելը` Ժ.Գրիգորյանը հոսպիտալացվել 
է Վեդու ԲԿ այնուհետև՝ «Արմենիա» ՀԲԿ, 
որտեղ բժիշկները տուժածի առողջական 

քաղաքացի 
Միսակյանից 0 1 



գալով երթևեկելի գոտուց` 
հայտնվել դաշտամիջյան 

հատվածում: 

վիճակը գնահատել են միջին 
ծանրության: Հրշեջ-փրկարարները 
հոսանքազրկել են ավտոմեքենան: 

Տեղեկացվել են «1-03» ծառայության 
հերթապահ Պետրոսյաը, 

ոստիկանության Վեդու բաժնի ՕՀ ոստ. 
կապիտան Մկրտչյանը: 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Օգոստոսի 23 

փողոցում` 
«Հայփոստի» 
Արտաշատի 
մասնաճյուղի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 15/10/2018 
ժ.19:29 

15/10/2018 
ժ.19:41 

Այրվել է դեկորատիվ ծառի 
կոճղ և ջերմահարվել՝ ճյուղ: 

Ժ.19:30-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.19:31-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.19:32-ին, մարվել՝ 
ժ.19:34-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
տեսչական բաժնի պետ-ավագ տեսուչ 

Ալեքսանյանը, ոստիկանության 
Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. ավագ 

լեյտենանտ Մաթևոսյանը: 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 

0 0 

Արարատ 

Մասիս-
Ռանչպար 

ավտոճանապարհ
ի 7-րդ կմ-ի 

ձախակողմյան 
հատված 

Հրդեհ 

 
 

16/10/2018 
ժ.13:54 

 
 

16/10/2018 
ժ.15:10 

Այրվել է մոտ 1,5 հա 
խոտածածկույթ: 

Ժ.13:55-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.14:05-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.14:22-ին, մարվել` 
ժ.14:30-ին: Տեղեկացվել են 

ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 
ոստ. մայոր Ասատրյանը, ՄՀ և ՏԱՏ 

բաժնի առաջատար մասնագետ 
Ավագյանը:   

քաղաքացի 
Այվանդյանից 

0 0 

Արարատ 

ք. Մասիս 
Հերացու փողոցի 
թիվ 17 շենքի 35-
րդ բնակարան 

Կենցաղային 
(փակ դուռ) 

16/10/2018 
ժ.16:07 

16/10/2018 
ժ.16:42 

Թիվ 17 շենքի 35-րդ 
բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է, 
բնակիչները մնացել են 
ներսում. դուռը բացելու 
համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.16:12-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.16:17-ին: Ժ.16:32-
ին հրշեջ-փրկարարները բացել են Արա 

Հակոբյանի բնակարանի դուռը: 
Տեղեկացվել են ոստիկանության Մասիսի 

բաժնի ՕՀ ոստ. փոխգնդապետ 
Ասատրյանը: 

քաղաքացի 
Հակոբյանից 0 0 

Արարատ Աբովյան գյուղի 
սկզբնամասում Հրդեհ 

17/10/2018 
ժ.12:15 

17/10/2018 
ժ.14:00 

Այրվել է մոտ 4000 քմ 
խոտածածկույթ, 21 

ծիրանենի 
(սեփականատեր՝ Համլետ 

Հարությունյան), 
ջերմահարվել՝ 20-ը: 

Ժ.12:17-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.12:38-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.12:51-ին մարվել՝ ժ.12:58-
ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ բաժնի 
պետ Ալեքսանյանը, ոստիկանության 
Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Վարդանյանը: 

քաղաքացի 
Կարապետյանից 0 0 

Արարատ 

գ. Գոռավան 
Վեդի-Արարատ 

ավտոճանապարհ
ի 6-րդ կմ-ի 

ձախակողմյան 

Հրդեհ 18/10/2018 
ժ.12:57 

18/10/2018 
ժ.14:05 

Այրվել է մոտ 4600 քմ 
հնձած ցորենի արտ, մոտ 

2500 քմ խոտածածկ 
տարածք և մասնակի 

ջերմահարվել է 

Ժ.12:58-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.13:04-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.13:11-ին, մարվել՝ 
ժ.13:33-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ ՀՎ 

քաղաքացի 
Պետրոսյանից 0 0 



հատվածում Համազասպ Պետրոսյանին 
պատկանող մոտ 130 վազ 

խաղողի այգին: 

և Ք բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Խաչատրյանը, ոստիկանության Վեդու 

բաժնի ՕՀ ոստ. կապիտան Մկրտչյանը, 
ԱԱԾ հերթապահը: 

Արարատ 

ք. Մասիս 
Երևանյան 
փողոցում` 
լուսացույցի 

մոտակայքում 

Հրդեհ 18/10/2018 
ժ.21:53 

18/10/2018 
ժ.22:13 

Այրվել է քարե կրպակի 
տանիքի փայտյա 

կառուցատարրերը (մոտ 2 
քմ) և պատի երեսպատումը 

մասնակի (մոտ 3 քմ): 

Ժ.21:55-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.21:57-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.21:59-ին, մարվել` 
ժ.22:09-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

գլխավոր մասնագետ Մելքոնյանը, 
ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Լևոնյանը: 

քաղաքացի 
Մարգարյանից 

0 0 

Արարատ 

գ. Ավշար 
Խորենացի 

փողոցի թիվ 24 
տան դիմաց 

ՃՏՊ 
18/10/2018 

ժ.23:18 
19/10/2018 
ժ.00:55 

«Mercedes E320» մակնիշի 
34TP012 պ/հ 

ավտոմեքենան (վարորդ՝ 
Էդիկ Սաղաթելյան, ծնվ. 

1953թ.) դուրս է եկել 
ճանապարհի երթևեկելի 

հատվածից, բախվել 
բետոնյա էլ.սյանը, 

այնուհետև՝ գազատար 
խողովակի հենասյանը. 

խողովակից տեղի է ունեցել 
արտահոսք: 

Ժ.23:20-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 24 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.23:34-ին: Ժ.23:39-
ին հրշեջ-փրկարարները հոսանքազրկել 

են ավտոմեքենան: Գազի վթարային 
ծառայության աշխատակիցները 

դադարեցրել են գազի արտահոսքը: 
Տեղեկացվել են Արարատի ՇՕ 

հերթապահ Գաբրիելյանը, «1-04» գազի 
վթարային ծառայության կարգավար 
Բարսեղյանը, էլ.ցանցի կարգավար 

Տիգրանյանը, ոստիկանության 
Արարատի բաժնի ՕՀ ոստ. ենթասպա 

Բարսեղյանը: 

քաղաքացի 
Տիգրանյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Մյասնիկյան 

փողոցի թիվ 24 
տուն 

Կենցաղային 
(փակ դուռ) 

19/10/2018 
ժ.00:25 

19/10/2018 
ժ.01:47 

Թիվ 24 տան բնակիչն 
ընկել է հատակին և չի 
կարողանում մոտենալ, 

բացել տան դուռը. 
անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.00:27-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.00:33-ին: Ժ.01:22-

ին հրշեջ-փրկարարները բացել են 
Դարիկո Մաթևոսյանի (ծնվ. 1945թ.) տան 
դուռը, վերջինիս բարձրացրել, մոտեցրել 

են բազկաթոռին: Դեպքի վայրում են 
գտնվել շտապօգնության աշատակիցներ: 

Տեղեկացվել են ոստիկանության 
Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Հովսեփյանը, շտապօգնության 
հերթապահ Ասոյանը: 

քաղաքացի 
Գևորգյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Արարատ 
Թումանյան 

փողոցի թիվ 3 
տուն 

Հրդեհ 
19/10/2018 

ժ.13:56 
19/10/2018 

ժ.14:36 

Մասամբ այրվել է Կարեն 
Հակոբյանին (ծնվ.1968թ.) 

պատկանող տան 
խոհանոցի բազմոցը և 
ջերմահարվել՝ կախովի 

առաստաղը (մոտ 30 քմ): 

Ժ.13:58-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 24 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.14:09-ին: Մինչ 
հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 

հասնելը՝ հրդեհը մարվել է տեղի ուժերով: 
Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ ՀՎ և Ք բաժնի 

պետ-ավագ տեսուչ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Արարատի բաժնի 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 0 0 



հերթապահի օգնական ոստ. ավագ 
ենթասպա Սիմոնյանը: 

Արարատ 

գ. Նորամարգ 20-
րդ փողոցի թիվ 11 

տան 
խոհանոցում 

Օձի 
հայտնաբերու

մ 

19/10/2018 
ժ.15:46 

19/10/2018 
ժ.16:21 

Թիվ 11 տան խոհանոցում 
օձ է նկատվել, որին բռնելու 

և անվտանգ տարածք 
տեղափոխելու համար 

անհրաժեշտ է 
փրկարարաների 

օգնությունը: 

Ժ.15:48-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.15:57-ին: Ժ.16:05-

ին հրշեջ-փրկարարները հայտնաբերել են 
մոտ 1 մ երկարությամբ օձ և տեղափոխել 

անվտանգ տարածք: 

քաղաքացի 
Աբրահամյանից 0 0 

Արարատ 

գ. Մխչյան գինու-
կոնյակի 

գործարանի 
դիմաց 

Գազատար 
խողովակից 
արտահոսք՝ 

առանց 
հրդեհի 

բռնկման 

19/10/2018 
ժ.16:55 

19/10/2018 
ժ.17:41 

Տեղի է ունեցել գազի 
արտահոսք` առանց 
հրդեհի բռնկման: 

Ժ.16:58-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.17:12-ին: 
Իրականացվել է հետախուզություն: 
Դեպքի վայրում են գտնվել գազի 

վթարային ծառայության 
աշխատակիցները: Տեղեկացվել են «1-04» 

գազի վթարային ծառայության 
հերթապահ Մանգասարյանը, 

ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ-
ի օգնական ոստ. ավագ Ավագյանը: 

քաղաքացի 
Հակոբյանից 0 0 

Արարատ 
ք. Արտաշատ 

Կասյան փողոցի 
թիվ 2 տուն 

Հրդեհ 19/10/2018 
ժ.21:39 

19/10/2018 
ժ.22:37 

Այրվել է Վահե 
Հակոբյանին պատկանող 
թոնրատան (մոտ 24 քմ) և 
ավտոտնակի (մոտ 3 քմ) 

տանիքների փայտյա 
կառուցատարերը: 

Ժ.21:40-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.21:45-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.22:02-ին, մարվել՝ 
ժ.22:19-ին: Տեղեկացվել են 

ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 
ոստ. ավագ լեյտենանտ Մաթևոսյանը, 

ՄՀ և ՏԱՏ տեսչակն բաժնի պետ-ավագ 
տեսուչ Ալեքսանյանը: 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 

0 0 

Արարատ 

գ. Այգեստան 
Խանջյան 

փողոցի թիվ 42 
տանը 

Օձի 
նկատման 

դեպք 

20/10/2018 
ժ.13:03 

20/10/2018 
ժ.14:14 

Թիվ 42 տանը նկատվել է 
օձ, որին բռնելու և 

անվտանգ տարածք 
տեղափոխելու համար 

անհրաժեշտ է 
փրկարարաների 

օգնությունը: 

Ժ.13:05-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.13:15-ին: 
Տեղազննման արդյունքում օձ չի 

հայտնաբերվել: 

քաղաքացի 
Ղարիբյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Արարատ 
Մուրացանի 

փողոցի թիվ 7/2 
տան նկուղում 

Օձի 
նկատման 

դեպք 

20/10/2018 
ժ.14:35 

20/10/2018 
ժ.15:41 

Թիվ 7/2 տան նկուղում 
նկատվել է օձ, որին բռնելու 

և անվտանգ տարածք 
տեղափոխելու համար 

անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.14:38-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 24 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.14:52-ին: 
Տեղազննման արդյունքում օձ չի 

հայտնաբերվել: 

քաղաքացի 
Հովհաննիսյանից 

0 0 

Արարատ 
գ. Նոր Խարբերդ 

«Հացատան» 
մոտակայքում 

Հրդեհ 20/10/2018 
ժ.15:46 

20/10/2018 
ժ.17:00 

Ամբողջությամբ այրվել է 
«Opel Astra» մակնիշի (պ/հ 

բացակայում են) 

Ժ.15:48-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.15:53-ին: Հրդեհը 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 0 0 



ավտոմեքենան 
(սեփականատեր` 

Վաղինակ Կակոյան): 

մեկուսացվել է ժ.16:07-ին, մարվել՝ 
ժ.16:23-ին: Տեղեկացվել են 

ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 
ոստ. մայոր Սահակյանը, ՄՀ և ՏԱՏ 
առաջատար մասնագետ Ավագյանը: 

Արարատ Մխչյան գյուղի 
վերջնամասում Հրդեհ 20/10/2018 

ժ.18:38 
20/10/2018 

ժ.17:00 
Այրվել է մոտ 2,5 հա 

խոտածածկույթ: 

Ժ.18:40-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.18:50-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.19:17-ին, մարվել՝ 
ժ.19:23-ին: Տեղեկացվել են 

ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 
ոստ. կապիտան Վարդանյանը, ՄՀ և 
ՏԱՏ  տեսչական բաժնի պետ ավագ 

տեսուչ Ալեքսանյանը: 

քաղաքացի 
Մարգարյանից 0 0 

Արարատ գ. Դվին Թաբաշ 
Փողոցում 

Հրդեհ 20/10/2018 
ժ. 21:47 

20/10/2018 
ժ.23:00 

Այրվել է մոտ 10 քմ 
կուտակված աղբ: 

Ժ.21:49-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.22:00-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.22:06-ին, մարվել՝ 
ժ.22:28-ին: Տեղեկացվել են 

ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 
ոստ. կապիտան Վարդանյանը, ՄՀ և 

ՏԱՏ  տեսչական բաժնի պետ 
Ալեքսանյանը: 

քաղաքացի 
Հարությունյանից 

0 0 

Արարատ Դիմիտրով գյուղի 
սկզբնամասում Հրդեհ 21/10/2018 

ժ.15:11 
21/10/2018 

ժ.16:20 

Այրվել է մոտ 3000 քմ 
ցորենի հնձած արտ 

(սեփականատեր՝ Արշավիր 
Ալեքսանյան): 

Ժ.15:13-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.15:20-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.15:30-ին, 
մարվել՝ժ.15:35-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և 

ՏԱՏ բաժնի պետ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 

ոստ.մայոր Վարդանյանը: 

քաղաքացի 
Համբարձումյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Երևան-Մեղրի 

ավտոճանապարհ
ի 29-րդ կմ-ի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 21/10/2018 
ժ.19:31 

21/10/2018 
ժ.20:13 

Այրվել է մոտ 60քմ 
խոտածածկույթ: 

Ժ.19:34-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.19:36-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.19:39-ին մարվել` 
ժ.19:50-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

բաժնի պետ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 

ոստ.մայոր Վարդանյանը: 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 

0 0 

Արարատ 

ք. Վեդի 
Արարատյան 

փաղոցի թիվ 41 
շենքի 

մոտակայքում 

Հրդեհ 21/10/2018 
ժ.20:58 

21/10/2018 
ժ.21:35 

Այրվել է մոտ 6քմ 
կենցաղային աղբ: 

Ժ.21:01-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.21:04-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.21:08-ին, մարվել՝ 
ժ.21:12-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Խաչատրյանը, ոստիկանության Վեդու 

քաղաքացի 
Ղազարյանից 

0 0 



բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր Ղազարյանը: 

Արարատ 

գ. Արարատ, ՌԴ 
սահմանապահ 

ուղեկալի 
տարածքում 

Հրդեհ 23/10/2018 
ժ.15:52 

23/10/2018 
ժ.22:45 

Ամբողջությամբ այրվել է 
պահեստ (մոտ 200 քմ)` 
գույքով (փայտանյութ, 

փշալարեր): 

Ժ.15:54-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 24 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.16:07-ին: Ժ.16:07-

ին թիվ 24 ՀՓՋ-ի հրամանատար փ/ծ 
փ/գ-տ Ա. Միրզոյանը պահանջել է 

օգնություն: Ժ.16:08-ին դեպքի վայր է 
մեկնել թիվ 24 ՀՓՋ-ի երկրորդ 

մարտական հաշվարկը, որը կանչի վայր 
է հասել ժ.16:21-ին: Հրդեհը մեկուսացվել 

է ժ.19:05-ին, մարվել՝ ժ.22:00-ին: 
Տեղեկացվել են ոստիկանության 

Արարատի բաժնի հերթապահ ոստ. 
մայոր Ղազարյանը, ԱԱԾ հերթապահ 

Խաչատրյանը, ՀՀ-ում տեղակայված ՌԴ 
սահմանապահ զորքերի ՕՀ-ն:  

քաղաքացի 
Կարապետյանից 0 0 

Արարատ 

գ. Դալար 
Կոմիտասի 

փողոցի թիվ 59 
հասցե, 

«Բերնար» 
գորգերի 

գործարանին 
հարակից 

Հրդեհ 

 
 

24/10/2018 
ժ.06:19 

 
 
 

24/10/2018 
ժ.08:58 և 
ժ.09:16 

Այրվել է չգործող շինության 
(280 քմ) բաղդատե 

տանիքը՝ մոտ 100 քմ: 

Ժ.06:21-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.06:26-ին: Ժ.06:31-

ին թիվ 23 ՀՓՋ խմբի պետ փ/ծ լ-նտ 
Մարտիրոսյանը պահանջել է  օգնություն: 
Ժ.06:33-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.06:40-ին: Հրդեհը 
մեկուսացվել է ժ.07:19-ին, մարվել՝ 08:38-

ին: Տեղեկացվել են ոստիկանության 
Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. ավագ 

լեյտենանտ Մաթևոսյանը, ՄՀ և ՏԱՏ 
տեսչական բաժնի պետ-ավագ տեսուչ 

Ալեքսանյանը: 

 
 

քաղաքացի 
Չոբանյանից 

 
 
 

0 0 

Արարատ 

գ. Շահումյան 
Երևան-Երասխ 

ավտոճանապարհ
ի 32-րդ կմ-ի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 
24/10/2018 

ժ.16:10 
24/10/2018 

ժ.16:45 
Այրվել է մոտ 1 հա 
խոտածածկույթ: 

Ժ.16:12-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.16:19-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.16:24-ին, մարվել՝ 
ժ.16:30-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

բաժնի պետ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 
ոստ. կապիտան Վարդանյանը և ԱԱԾ 

հերթապահը: 

քաղաքացի 
Գրիգորյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Երևանյան 

փողոցի թիվ 7 
շենքի 32-րդ 
բնակարան 

Կենցաղային 
(փակ դուռ) 

24/10/2018 
ժ.17:04 

24/10/2018 
ժ.17:30 

Թիվ 7 շենքի 32-րդ 
բնակարանի (3-րդ հարկ) 

դռան փականը վնասվել է, 
բնակիչները մնացել են 
դրսում. դուռը բացելու 
համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների 

Ժ.17:06-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.17:12-ին: Ժ.17:20-

ին հրշեջ-փրկարարները բացել են 
Ավետիք Չատինյանի բնակարանի դուռը: 

Տեղեկացվել է ոստիկանության 
Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. կապիտան 

քաղաքացի 
Պողոսյանից 0 0 



օգնությունը: Վարդանյանը: 

Արարատ 

Տիգրան Մեծի փ. 
թիվ 28 հասցեում, 

Ուրցաձորի 
գյուղապետարան 

Կենցաղային 
(փակ դուռ, 

թիվ 26 ՀՓՋ-ի 
սպասարկման 

տարածք) 

24/10/2018 
ժ.17:40 

24/10/2018 
ժ.20:07 

Արարատի մարզպետ 
Սարգսյանից 

տեղեկատվություն է 
ստացվել այն մասին, որ 

Ուրցաձորի 
գյուղապետարանի դուռը 

բացելու համար 
անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.17:41-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.18:18-ին: Ժ.18:30-

ին հրշեջ-փրկարարները բացել են 
գյուղապետարանի դուռը: Դեպքի վայրում 

են գտնվել ոստիկանության 
աշխատակիցներ: 

Արարատի 
մարզպետ 

Սարգսյանից 
0 0 

Արարատ 

Տիգրան Մեծի փ. 
թիվ 28 հասցեում, 

Ուրցաձորի 
գյուղապետարան 

Կենցաղային 
(փակ դուռ, 

թիվ 26 ՀՓՋ-ի 
սպասարկման 

տարածք) 

25/10/2018 
ժ.09:41 

25/10/2018 
ժ.12:24 

Արարատի մարզպետ 
Սարգսյանից 

տեղեկատվություն է 
ստացվել այն մասին, որ 

ՈՒրցաձորի 
գյուղապետարանի դուռը 

բացելու համար 
անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.09:42-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.10:11-ին: Ժ.10:41-ին 
հրշեջ-փրկարարները բացել են 

գյուղապետարանի դուռը: Դեպքի վայրում 
են գտնվել ոստիկանության 

աշխատակիցները: 

Արարատի 
մարզպետ 

Գ.Սարգսյանից 
0 0 

Արարատ 

ք. Մասիս, 5-րդ 
փողոցի թիվ 34 

շենքի 9-րդ 
բնակարան 

ՕՎԵ (քամի) 
վնասվել է 

բնակարանի 
պատշգամբի 

ծածկ 

25/10/2018 
ժ.12:07 

25/10/2018 
ժ.13:25 

Թիվ 34 շենքի 
պատշգամբի թիթեղյա 

տանիքի ծածկը պոկվել-
կախվել է. անհրաժեշտ է 

օգնություն: 

Ժ.12:09-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.12:13-ին: Ժ.13:15-
ին հրշեջ փրկարարներն ապամոնտաժել 
են Դիրքանուշ Բաբայանին պատկանող 
9-րդ բնակարանի պատշգամբի տանիքի 
ծածկը: Տեղեկացվել է ոստիկանության 

Մասիսի բաժնի ՕՀ ոստ. փոխգնդապետ 
Ասատրյանը: 

քաղաքացի 
Թումասյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Մասիս, 2-րդ 
թաղամասի թիվ 
32 շենքի 4-րդ 
մուտքի 2-րդ 

հարկում 

Հրդեհ 25/10/2018 
ժ.22:29 

25/10/2018 
ժ.22:55 Այրվել է մոտ 2 գմ մալուխ: 

Ժ.22:31-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.22:34-ին:Մինչ 
հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 

հասնելը՝ հրդեհը մարվել է տեղի ուժերով: 
Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ առաջատար 
մասնագետ Ավագյանը, ոստիկանության 
Մասիսի բաժնի ՕՀ ոստ. փոխգնդապետ 

Ասատրյանը: 

քաղաքացի 
Պետրոսյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Կամոյի փողոցի 
թիվ 10ա տան 
մոտակայքում 

Հրդեհ 26/10/2018 
ժ.01:02 

26/10/2018 
ժ.01:46 

Այրվել է 4 էլ.հաշվիչ և մոտ 
5 գմ մալուխ: 

Ժ.01:04-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.01:10-ին: Մինչ 
հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 
հասնելը՝ հրդեհն ինքնամարվել է: 

Տեղեկացվել են էլ.ցանցի կարգավար 
Վարդանյանը, ՄՀ և ՏԱՏ բաժնի պետ 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 

0 0 



Ալեքսանյանը, ոստիկանության 
Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Վարդանյանը: 

Արարատ 

գ. Վերին 
Արտաշատ 
Միչուրինի 

փողոցի թիվ 2 
տան դիմաց 

Հրդեհ 26/10/2018 
ժ.04:44 

26/10/2018 
ժ.05:47 

Այրվել է էլ.սյունը (1,5մ) 
մասնակի և վահանակում 

գտնվող 6 էլ. հաշվիչ: 

Ժ.04:47-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.05:00-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.05:02-ին մարվել 
ժ.05:21-ին: Տեղեկացվել են էլ.ցանցի 
կարգավար Վարդանյանը, ՄՀ և ՏԱՏ 

բաժնի պետ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Վարդանյանը: 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ Մ-2 
ավտոճանապարհ
ի Երասխ-Երևան 
հատվածի 43-րդ 

կմ-ին 

ՃՏՊ 26/10/2018 
ժ.23:40 

27/10/2018 
ժ.01:47 

Բախվել են «Մերսեդես 
C180» մակնիշի 12PV111 պ/հ 

(վարորդ՝ Արթուր 
Ֆախուրյան, ծնվ. 1981թ.) և 
«BMW» մակնիշի 85DS500 

պ/հ (վարորդ՝ Արայիկ 
Պողոսյան, ծնվ. 1985թ.) 

ավտոմեքենաները: 

Ժ.23:42-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.23:47-ին: Մինչ 
հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 
հասնելը՝ Ա.Ֆախուրյանը, Արայիկ 

Պողոսյանը (ծնվ. 1985թ.), Անդրանիկ 
Պողոսյանը (1958թ.), Տաթևիկ 

Պողոսյանը (ծնվ. 1995թ.) և Էլիզաբեթ 
Սիմոնյանը (ծնվ. 1958թ.) 

հոսպիտալացվել են Արտաշատի ԲԿ, 
որտեղ Է. Սիմոնյանի առողջական 
վիճակը գնահատել են բավարար, 

այնուհետև Ա.Ֆախուրյանը, Արայիկ, 
Անդրանիկ և Տաթևիկ Պողոսյանները 

տեղափոխվել են Երևան քաղաքի 
Էրեբունի ԲԿ. բժիշկները տուժածների 
առողջական վիճակը գնահատել են 

միջին ծանրության: Ժ.00:35-ին հրշեջ-
փրկարարները հոսանքազրկել են 

ավտոմեքենանները և փակել գազի 
բալոնի փականները, իսկ ժ.00:40-ին՝ 

ավտոմեքենաները մոտեցրել 
ավտոքարշակին: 

ոստիկանության 
Արտաշատի 

բաժնի ՕՀ ոստ. 
մայոր 

Հովսեփյանից 

0 5 

Արարատ 

գ. Այնթապ, Մ-2 
ավտոճանապարհ
ի Երևան-Երասխ  
հատվածի 6-րդ 

կմ-ին 

ՃՏՊ 27/10/2018 
ժ.01:23 

27/10/2018 
ժ.02:51 

«Mercedes C180» մակնիշի 
37TO007 պ/հ 

ավտոմեքենան (վարորդ՝ 
Գրիգորի Բաղդասարյան) 
դուրս է եկել ճանապարհի 
երթևեկելի հատվածից և 

կողաշրջվել: 

Ժ.01:29-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.01:40-ին: Ժ.01:45-
ին հրշեջ-փրկարարները հոսանքազրկել 
են ավտոմեքենան և փակել գազի բալոնի 

փականը, իսկ ժ.02:35-ին՝ մոտեցրել 
ավտոքարշակին: 

քաղաքացի 
Մովսիսյանից 

0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Իսակովի փողոցի 
թիվ 101 շենքի 7-
րդ բնակարան 

Կենցաղային 
(փակ դուռ) 

28/10/2018 
ժ.10:19 

28/10/2018 
ժ.10:57 

Թիվ 101 շենքի 7-րդ 
բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է, 
բնակիչները մնացել են 

Ժ.10:20-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.10:29-ին: Ժ.10:43-
ին հրշեջ-փրկարարները բացել են Հրաչ 

քաղաքացի 
Գալստյանից 0 0 



դրսում. դուռը բացելու 
համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների 
օգնությունը: 

Աբրահամյանի բնակարանի դուռը: 
Տեղեկացվել է ոստիկանության 

Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. կապիտան 
Վարդանյանը: 

Արարատ 

գ. Շահումյան 
Ա.Համբարձումյա

ն փողոցի թիվ 
32/2 տան դիմաց 

Դիակի 
դուրսբերում 
ջրատարից 

29/10/2018 
ժ.13:28 

29/10/2018 
ժ.14:00 

Գյուղի ջրատարում դի կա. 
դուրս բերելու համար 

անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.13:30-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.13:39-ին: Ժ.13:46-

ին հրշեջ-փրկարարները ջրատարից 
դուրս են բերել Ալեքսանդր Ավագյանի 

դին (ծնվ.1941թ.): 

ոստիկանության 
Արտաշատի 

բաժնի ՕՀ ոստ. 
մայոր 

Վարդանյանից 

0 0 

Արարատ 

Արտաշատ-
Այգեպատ 

ավտոճանապարհ
ի 5-րդ կմ-ին 

ՃՏՊ 31/10/2018 
ժ.03:46 

31/10/2018 
ժ.06:13 

Բախվել են «Toyota Corolla» 
մակնիշի 35VM806 պ/հ 

(վարորդ՝ Արման 
Զաքարյան, ծնվ. 1979թ.) և 

«Երազ 762» մակնիշի 
25LO467 պ/հ (վարորդ՝ 
Արա Հովակիմյան,ծնվ. 

1968թ.) ավտոմեքենաները: 

Ժ.03:48-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.03:55-ին: Մինչ 

հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 
հասնելը՝ Արա Հովակիմյանը 

հոսպիտալացվել է Արտաշատի ԲԿ, 
որտեղ ստանալով համապատասխան 

բուժօգնություն դուրս է գրվել: Ժ.04:35-ին 
հրշեջ-փրկարարները դադարեցրել են 
«Երազ 762» մակնիշի ավտոմեքենայի 
գազի արտահոսքը և հոսանքազրկել 
ավտոմեքենանները, իսկ ժ.06:03-ին՝ 

ավտոմեքենաները մոտեցրել 
ավտոքարշակին: 

ոստիկանության 
Արտաշատի 

բաժնի ՕՀ ոստ. 
մայոր 

Հովսեփյանից 

0 1 

Արարատ «Քոլալու» կոչվող 
տարածքում 

Կեղծ կանչ 
(հրդեհի) 

31/10/2018 
ժ.18:17 

31/10/2018 
ժ.00:59 

Ահազանգ է ստացվել, որ 
հրդեհ է բռնկվել «Քոլալու» 

կոչվող տարածքում: 

Ժ.18:58-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.22:29-ին: 
Տեղազննման արդյունքում հրդեհի 

նշաններ չեն հայտնաբերվել: Տեղեկացվել 
են ՄՀ և ՏԱՏ բաժնի գլխավոր 

մասնագետ Խաչատրյանը, 
ոստիկանության Արարատի բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Ղազարյանը: 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 0 0 

 

Կատարող՝ Արարատի ՄՓՎ ՃԿԿ 


