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Արարատ 

գ. Փոքր Վեդի 
Դուրյան 

փողոցի թիվ 2 
տուն 

ՃՏՊ 
01/07/2018 

ժ.02:47 
01/07/2018 

ժ.06:05 

«Mercedes Е 224» մակնիշի 
35FA067 պ/հ (վարոդ՝ 
Գարուշ Դանիելյան, 

ծնվ.1945թ.) ավտոմեքենան 
բախվել է Դուրյան փողոցի 

թիվ 2 տան պատին: 
Ուղևոր Հակոբ Ալթունյանը 
(ծնվ.1975թ.) տեղում զոհվել 

է, իսկ վարորդ 
Գ.Դանիելյանը 

հոսպիտալացվել է Վեդու 
ԲԿ: 

Ժ.02:48-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.03:03-ին: Ժ.03:05-
ին հրշեջ-փրկարարները հոսանքազրկել 
են ավտոմեքենան և փակել գազի բալոնի 

փականը, իսկ ժ.04:00-ին 
ավտոմեքենայից դուրս բերել դին և 

մոտեցրել շտապօգնության 
ավտոմեքենային: Տեղեկացվել է 

ոստիկանության Վեդու բաժնի ՕՀ ոստ. 
կապիտան Մկրտչյանը: 

«1-03» 
ծառայության 

բժիշկ 
Խաչատրյանից 

1 1 

Արարատ գ. Ռանչպար, 
5-րդ փողոցում Հրդեհ 01/07/2018 

ժ.09:05 
01/07/2018 

ժ.10:07 

Ամբողջությամբ այրվել է 
արագիլի չհամարակալված 
բույն և մասամբ՝ էլ.սյունը: 
Հենասյան մոտակայքում 

հայտնաբերվել է մեկ 
վիրավոր և մեկ սատկած 

արագիլ։ 

Ժ.09:07-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.09:19-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.09:21-ին, մարվել՝ 
ժ.09:35-ին: Վիրավոր արագիլը հանձնվել 

է բնակիչ Մ.Օհանյանի խնամքին մինչ 
համապատասխան ծառայության 

աշխատակիցների մոտենալը: 
Տեղեկացվել են էլ.ցանցի կարգավար 

Վարդազարյանը, ՄՀ և ՏԱՏ տեսչական 
բաժնի առաջատար մասնագետ-տեսուչ 
Ավագյանը, ոստիկանության Մասիսի 

բաժնի ՕՀ ոստ. փոխգնդապետ 
Ասատրյանը, Ռանչպարի գյուղապետ 

Օհանյանը, մարզպետարանի 
բնապահպանական կենտրոնի 

գիտաշխատող Աղաբաբյանը, ՃԿԱԿ-ում 
ՀՀ բնապահպանության 

նախարարության ներկայացուցիչ 
Ավալյանը։ 

քաղաքացի 
Օհանյանից 0 0 

Արարատ 

Զանգակատուն 
գյուղի 

սահմանամերձ 
հատվածում 

Հրդեհ 01/07/2018 
ժ.10:58 

01/07/2018 
ժ.20:17 

Այրվել է մոտ 100 հա 
խոտածածկույթ: Մինչ 
հրշեջ-փրկարարների 

կանչի վայր հասնելը՝ ՊՆ 

Ժ.10:59-ին դեպքի վայր են մեկնել թիվ 24 
ՀՓՋ-ից երկու մարտական հաշվարկ, 

որոնք կանչի վայր են հասել ժ.11:45-ին և 
ժ.12:40-ին: Հրդեհը մեկուսացվել է 

Զանգակատուն 
համայնքի 

ղեկավարի ժՊ Հ. 
Կարապետյանից 

0 1 



թիվ N զորամասի 
պայմանագրային 

զինծառայող Վահագն 
Բաղդասարյանը 

(ծնվ.1974թ.), 
հրդեհաշիջման 

աշխատանքների 
ընթացքում, հրազենային 
վիրավորում է ստացել։ 

Տուժածը տեղափոխվել է 
Արարատի ԲԿ, որտեղ 

բժիշկները նրա 
առողջական վիճակը 
գնահատել են միջին 

ծանրության: 

ժ.18:45-ին, մարվել՝ ժ.19:10-ին: 
Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ ՀՎ և Ք բաժնի 

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

ավագ լեյտենանտ Սմբատյանը, ԱԱԾ 
օպերատիվ հերթապահը և ՊՆ ԶՈւ ԳՇ 

ՕՀ փ/գ-տ Միքայելյանը։ 

Արարատ 

գ. Հայանիստ 
Վարդան 

Մամիկոնյան 
փողոցի թիվ 17 

տան 
մոտակայքում 

Հրդեհ 01/07/2018 
ժ.12:39 

01/07/2018 
ժ.13:40 

Հայկ Սիմոնյանին 
պատկանող հողամասում 

այրվել է մոտ 1500 ք.մ 
խոտածածկույթ: 

Ժ.12:41-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.13:03-ին: Մինչ 
հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 

հասնելը՝ հրդեհը մարվել է տեղի ուժերով: 
Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ տեսչական 

բաժնի առաջատար մասնագետ-տեսուչ 
Ավագյանը, ոստիկանության Մասիսի 

բաժնի ՕՀ ոստ. փոխգնդապետ 
Ասատրյանը: 

քաղաքացի 
Ամիրխանյանից 0 0 

Արարատ 
գ. Կանաչուտ 
զորամասի 

մոտակայքում 
Հրդեհ 01/07/2018 

ժ.15:58 
01/07/2018 

ժ.18:25 
Այրվել է մոտ 3 հա 
խոտածածկույթ։ 

Ժ.16:01-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.16:30-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.17:10-ին մարվել՝ ժ.17:40-
ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ տեսչական 
բաժնի պետ ավագ-տեսուչ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Վարդանյանը: 

քաղաքացի 
Հախնազարյանից 0 0 

Արարատ 
գ. Ջրահովիտ 

պտղատու 
այգիներում 

Հրդեհ 01/07/2018 
ժ.16:51 

01/07/2018 
ժ.18:37 

Վարդան Առաքելյանի 
այգում այրվել է 1500 ք.մ  

խոտածածկույթ, Հայկ 
Ստեփանյանի այգում՝ 1000 

ք.մ խոտածածկույթ, 
ջերմահարվել՝ 35 

պտղատու ծառ, Արթուր 
Հովհաննիսյանի այգում` 

1500 ք.մ խոտածածկույթ և 
ջերմահարվել է 9 
պտղատու ծառ։ 

Ժ.16:52-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.17:05-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.17:18-ին, մարվել՝ 
ժ.17:56-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, 

ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 
ոստ. փոխգնդապետ Ասատրյանը, ՃԿԱԿ-

ում բնապահպանության 
նախարարության ներկայացուցիչ 

Ավալյանը։ 

քաղաքացի 
Մուրադյանից 0 0 

Արարատ գ. Արբաթ Հրդեհ 01/07/2018 01/07/2018 Այրվել է էլ.ենթակայանի Ժ.18:37-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 անձը չպարզված 0 0 



Զվարթնոց 
միջազգային 

օդանավակայա
նին հարակից 
տարածքում 

ժ.18:35 ժ.20:56 վահանակը, վագոն-տնակը 
(4 ք.մ)՝ գույքով, 

մոտակայքում՝ 1500 ք.մ 
խոտածածկույթ և 2000 ք.մ 

հնձած ցորենի արտ։ 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.19:00-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.19:20-ին, մարվել՝ 
ժ.19:59-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, 

ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 
ոստ. փոխգնդապետ Ասատրյանը։ 

քաղաքացուց 

Արարատ 

Զանգակատուն 
գյուղի 

սահմանամերձ 
հատվածի 
արևմտյան 
հատվածում 

(ականապատ) 

Հրդեհ 01/07/2018 
ժ.22:25 

02/07 2018 
ժ.23:35 

Այրվել է մոտ 65 հա 
խոտածածկույթ: 

Ժ.22:26-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 24 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.23:55-ին: Ժ.10:48-
ին տեղեկատվություն է ստացվել թիվ 24 

ՀՓՋ հրամանատար փ/ծ փ/գ-տ Ա. 
Միրզոյանից, որ մարտական հաշվարկը 

(Կամազ 43-502) խափանվել է 
վերադառնում են զորամաս  

վերանորոգում 
իրականացնելու(վերադարձ զորամաս՝ 
ժ.11:26-ին): ժ.12:48-ին՝ վերնորոգման 
ավարտ: Ժ.12:50-ին թիվ 24 ՀՓՋ-ի 
մարտական հաշվարկը զորամասից 
մեկնել է  հրդեհ վայր (կանչի վայր  

Ժ.13:38-ին): Հրդեհը մեկուսացվել է 
ժ.20:05-ին, մարվել` ժ.20:30-ին: Ժ.21:16-
ին թիվ 24 ՀՓՋ ՄՀ-ն մեկնել է զորամաս, 

որը կանչի վայր է հասել Ժ.21:35-ին, 
այնուհետ՝ մեկնել ՀՓՋ: Տեղեկացվել են 
ՄՀ և ՏԱՏ բաժնի պետ ավագ-տեսուչ 
Ալեքսանյանը, ոստիկանության Վեդու 

բաժնի ՕՀ ոստ. ավագ լեյտենանտ 
Սմբատյանը: 

ՊՆ թիվ N 
զորամասի 

հրամանատարի 
տեղակալ 

փոխգնդապետ 
Կռոյանից 

0 0 

Արարատ 

գ. Ավշար 
Բաղրամյան 

փողոցի 
վերջնամասում 

Հրդեհ  01/07/2018 
ժ.23:21 

02/07/2018 
ժ.01:12 

Այրվել է խոտածածկույթ 80 
ք.մ և մասնակի 

ջերմահարվել է 4 
պտղատու ծառ: 

Ժ.23:25-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.23:46-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.23:50-ին, մարվել՝ 
ժ.00:04-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

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

ավագ լեյտենանտ Սմբատյանը: 

քաղաքացի 
Դավթյանից 0 0 

Արարատ 

գ. Մրգավետ 
Կամոյի 
փողոցի 

վերջնամասում 

Հրդեհ 02/07/2018 
ժ.15:11 

02/07/2018 
ժ.16:32 

Այրվել է մոտ 1000 ք.մ 
խոտածածկույթ և 

կոտակված աղբ՝ մոտ 3 
խ.մ: 

Ժ.15:11-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.15:21-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.15:34-ին, մարվել` 
ժ.16:03-ին: Տեղեկացվել են էլ. ցանցի 

կարգավար Սարդարյանը, 
ոստիկանության ՄՎ ՕՀ ոստ. ավագ 

քաղաքացի 
Միրզոյանից 0 0 



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

Ալեքսանյանը: 

Արարատ 

Մխչյան-
Բամբակավան 
ավտոճանապա
րհի 1-ին կմ-ի 

ձախակողմյան 
հատվածում 

Հրդեհ 02/07/2018 
ժ.17:11 

02/07/2018 
ժ.17:43 

Այրվել է մոտ 500 ք.մ 
խոտածածկույթ և 

ջերմահարվել Արամ 
Խաչատրյանին 

պատկանող 2 ջերմոցների 
պոլիէթիլենային ծածկերը՝ 

(300 ք.մ): 

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

կանչի վայր է հասել ժ.17:23-ին: Մինչ 
հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 

հասնելը՝ հրդեհը մարվել է տեղի ուժերով: 
Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ տեսչական 

բաժնի պետ-ավագ տեսուչ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության ՄՎ ՕՀ ոստ. ավագ 

լեյտենանտ Ավագյանը: 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 0 0 

Արարատ 

ք. Մասիս 
«Մասիս» 

կայարանի 
երկաթգծի 

տարածքում 

Հրդեհ 02/07/2018 
ժ.17:20 

02/07/2018 
ժ.19:05 

Այրվել է մոտ 1500ք.մ 
խոտածածկույթ և 

չշահագործվող «GAZ-53» 
մակնիշի 3 ավտոմեքենա` 

մասամբ: 

Ժ.17:22-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.17:31-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.17:47-ին, մարվել` 
ժ.18:07-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, 

ոստիկանության ՄՎ ՕՀ-ի օգնական 
ոստ. ավագ Եղյազարյանը: 

քաղաքացի 
Դումանյանից 0 0 

Արարատ 

Սայաթ-Նովա և 
Նիզամի 
գյուղերի 

խաչմերուկի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 
02/07/2018 

ժ.23:50 
03/07/2018 

ժ.03:05 
Այրվել է մոտ 7 հա ցորենի 

հնձած արտ: 

Ժ.23:52-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.00:01-ին: Ժ.00:07-
ին ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավ. 
ենթասպա Գրիգորյանը զեկուցեց, որ 
անհրաժեշտ է օգնություն: Ժ.00:11-ին 

դեպքի վայր է մեկնել թիվ 4 ՀՓՋ-ից մեկ 
մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է 
հասել ժ.00:27-ին: Հրդեհը մեկուսացվել է 

ժ.01:11-ին, մարվել՝ ժ.01:19-ին: 
Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ առաջատար 

մասնագետ Ավագյանը, մարզային 
ոստիկանության ՕՀ-ի օգնական ոստ. 

ավագ Եղիազարյանը: 

քաղաքացի 
Սարգսյանից 0 0 

Արարատ 

Վեդի-
Ոսկետափ 

ավտոճանապա
րհի 

ձախակողմյան 
հատվածում 

Կեղծ կանչ 
02/07/2018 

ժ.23:51 
03/07/2018 

ժ.00:33 

Ահազանգ է ստացվել այն 
մասին, որ Վեդի-Ոսկետափ 

ավտոճանապարհի 
ձախակողմյան հատվածում 
այրվում է խոտածածկույթ: 

Ժ.23:53-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.23:59-ին: 
Տեղազննման արդյունքում հրդեհի 

նշաններ չի հայտնաբերվել: Տեղեկացվել 
են ՄՀ և ՏԱՏ ՀՎ և ՔԲ գլխավոր 

մասնագետ-տեսուչ Խաչատրյանը, Վեդու 
ոստիկանության բաժնի հերթապահ ոստ. 

մայոր Ղազարյանը, ԱԱԾ հերթապահ 
Մանուկյանը, մարզային ոստիկանության 

հերթապահի օգնական ոստ. ավագ 

քաղաքացի 
Սարգսյանից 0 0 



Եղյազարյանը: 

Արարատ 

Զանգակատուն
-Սևակավան 

սահմանամերձ 
հատվածում 

Հրդեհ 03/07/2018 
ժ.08:15 

04/07 2018 
ժ.08:50 

Այրվել է մոտ 50 հա 
խոտածածկ տարածք:   

Ժ.08:16-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 24 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.10:05-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.23:15-ին, մարվել՝ 
ժ.06:40-ին: Տեղեկացվել են  ՄՀ և ՏԱՏ 

ՀՎ և Ք բաժնի պետ ավագ-տեսուչ 
Ալեքսանյանը, ոստիկանության  

մարզային վարչության հերթապահի 
օգնական ոստ. ավագ Եղյազարյանը, 
ԱԱԾ հերթապահ ավագ ենթասպա 

Խաչատրյանը 

ՊՆ թիվ N 
զորամասի 

հրամանատարի 
տեղակալ փ/գ-տ 

Կռոյանից 

0 0 

Արարատ 

Բուրաստանի 
գյուղապետար

անի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 
03/07/2018 

ժ.13:55 
03/07/2018 

ժ.15:10 
Այրվել է մոտ 500 ք.մ 

խոտածածկույթ: 

Ժ.13:57-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.14:05-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.14:10-ին, մարվել` 
ժ.14:20-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ ՀՎ 

և Ք բաժնի պետ ավագ-տեսուչ 
Ալեքսանյանը, Արտաշատի ՈԲ ՕՀ ոստ. 

մայոր Հովսեփյանը: 

քաղաքացի 
Զուռնաչյանից 0 0 

Արարատ 

գ. Ավշար 
Խաչատրյան 

փողոցի թիվ 31 
տան տանիքում 

Օձի նկատման 
դեպք  

03/07/2018 
ժ.14:34 

03/07/2018 
ժ.16:36 

Թիվ 31 տան տանիքում օձ 
է նկատվել, որին բռնելու և 

անվտանգ տարածք 
տեղափոխելու համար 

անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.14:36-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.14:53-ին: 
Տեղազնման արդյունքում օձ չի 

հայտանբերվել: 

քաղաքացի 
Մելքոնյանից 0 0 

Արարատ 
Արևշատ գյուղի 
հողատարածքն

երում 
Հրդեհ 

03/07/2018 
ժ.16:18 

03/07/2018 
ժ.18:13 

Այրվել է Լեկապե 
Նիկոլյանին պատկանող 

ցորենի հնձած արտ` 5 հա 
և 8000 ք.մ տարածքում 

ջերմահարվել են բերքատու 
ծառեր: 

Ժ.16:21-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.16:46-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.17:20-ին, մարվել` 
ժ.17:40-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ ՀՎ 

և Ք բաժնի պետ ավագ-տեսուչ 
Ալեքսանյանը Արտաշատի ՈԲ ՕՀ ոստ. 

մայոր Հովսեփյանը: 

քաղաքացի 
Նիկոլյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Մասիս 
Ազատամարտի
կների փողոցի 
թիվ 4 շենքի 

մոտակայքում 

Հրդեհ 03/07/2018 
ժ.16:49 

03/07/2018 
ժ.18:06 

Այրվել է մոտ 7 հա 
խոտածածկույթ: 

Ժ.16:51-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.16:57-ին: Հրդեհը 
մեկուսացվել է՝ ժ.17:35-ին, մարվել` ժ. 

17:45-ին: Տեղեկացվել է ՄՀ և ՏԱՏ բաժնի 
գլխավոր մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը: 

քաղաքացի 
Այրումյանից 

0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Արամ 

Խաչատրյան 
փողեցի թիվ 37  

տան գազի 

Օձի նկատման 
դեպք 

03/07/2018 
ժ.16:52 

03/07/2018 
ժ.17:25 

Թիվ 37  տան գազի 
հաշվիչում  օձ կա, բռնելու 

և անվտանգ տարածք 
տեղափոխելու համար 

անհրաժեշտ է 

Ժ.16:53-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.16:57-ին: 
Տեղազնման արդյունքում օձ չի 

հայտանբերվել: 

քաղաքացի 
Հակովյանից 0 0 



հաշվիչում փրկարարաների 
օգնությունը: 

Արարատ 
Քաղցրաշեն 

գյուղի 
վերջնամասում 

Հրդեհ 03/07/2018 
ժ.18:59 

03/07/2018 
ժ.20:26 

Այրվել է մոտ 1500 ք.մ 
խոտածածկույթ: 

Ժ.19:01-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.19:19-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.19:24-ին, մարվել` 
ժ.19:30-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ ՀՎ 

և Ք բաժնի պետ ավագ-տեսուչ 
Ալեքսանյանը, Արտաշատի ՈԲ ՕՀ ոստ. 
մայոր Հովսեփյանը, ԱԱԾ հերթապահ 

ավագ ենթասպա Տիգրանյանը: 

քաղաքացի 
Եղազարյանից 

0 0 

Արարատ 

Փոքր Վեդի 
գյուղի 

հողատարածքն
երում 

Հրդեհ 04/07/2018 
ժ.00:39 

04/07/2018 
ժ.02:36 

Այրվել է ցորենի 2 հա 
հնձած ցորենի արտ: 

Ժ.00:40-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.01:05-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.01:15-ին, մարվել` 
ժ.01:33-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ ՀՎ 

և Ք բաժնի պետ ավագ-տեսուչ 
Ալեքսանյանը, ԱԱԾ հերթապահ ավագ 

ենթասպա Տիգրանյանը: 

քաղաքացի 
Սարգսյանից 0 0 

Արարատ 
ք. Մասիս, 1-ին 
թաղամասի 3-
րդ փողոցում 

Հրդեհ 04/07/2018 
ժ.10:35 

04/07/2018 
ժ.12:00 

Սայաթ Սարդարյանին 
(ծնվ.1973թ.) պատկանող 

հաղատարածքում այրվել է  
խոտածածկույթ (մոտ 

1000քմ) և ջերմահարվել 12 
հատ բերքատու ծառ: 

Ժ.10:37-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.10:44-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.11:00-ին, մարվել` ժ.11:17-
ին: Տեղեկացվել են ԱՄՀ և ՏԱՏ 
տեսչական բաժնի առաջատար 

մասնագետ-տեսուչ Զ. Ավագյանը, 
Մասիսի ՈԲ ՕՀ ոստ. մայոր 

Խաչատրյանը, ԱԱԾ հերթապահ 
Խաչատրյանը: 

քաղաքացի 
Սահդարյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Վեդի 
Արարատյան 
54 հասցեում 
գտնվող ԱՆ 
«Արարատի 

կանխարգելիչ 
ախտահանման 

դուստր 
ձեռնարկության
»-ը հարակից 
տարածքում 

Հրդեհ 04/07/2018 
ժ.12:41 

04/07/2018 
ժ.13:26 

Այրվել է խոտածածկույթ 
(մոտ 1000քմ) և 

կուտակված աղբ (մոտ 1մ³): 

Ժ.12:43-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.12:45-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.12:49-ին, մարվել` 
ժ.13:02-ին: ԱՄՀ և ՏԱՏ տեսչական 

բաժնի պետ-ավագ տեսուչ Հ. 
Ալեքսանյանը, Վեդու ՈԲ ՕՀ ոստ. 

կապիտան Մկրտչյանը,ԱԱԾ հերթապահ 
Խաչատրյանը: 

քաղաքացի 
Կարախանյանից 0 0 

Արարատ 

Զանգակատուն 
գյուղի 

սահմանամերձ 
հատվածի 
արևմտյան 

մասում  

Հրդեհ 04/07/2048 
ժ.12:45 

05/07/2018 
ժ.08:25 

Այրվել է 45 հա չոր 
խոտածածկույթ: 

Ժ.12:46-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 24 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.13:50-ին: Հրդեհը 

ՊՆ զինծառայողների կողմից 
վերահսկվել է: Անվտանգության 

նկատառումներից ելնելով Ժ.13:50-ից 

ՊՆ թիվ N 
զորամասի 

հրամանատարի 
տեղակալ փ/գ-տ 

Կռոյանից 

0 0 



մինչև հաջորդ օրը՝ հուլիսի 5-ը ժ.07:30-ը 
հրշեջ-փրկարարներն իրականացրել են 
հերթապահություն: ժ. 07:15-ին հրդեհն 
ինքնապարվել է: Տեղեկացվել են ՄՀ և 
ՏԱՏ բաժնի պետ ավագ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Վեդու բաժնի ՕՀ ոստ. 
կապիտան Մկրտչյանը: Դեպքի վայրում 

են գտնվել ՊՆ թիվ զորամասի  
մարտական գծով հրամանատարի 

տեղակալ փոխգնդապետ Կռոյանը, թիվ 
24 ՀՓՋ-ի հրամանատար, փ/ծ փ/գ-տ Ա. 

Միրզոյանը, ՊՆ թիվ գումարտակի 
հրամանատար, փ/գ-տ Հ. Նալբանդյանը, 

գումարտակի շտաբի պետ, մայոր Ա. 
Ծատուրյանը: 

Արարատ 

Չարբախ-
Մասիս 

ավտոճանապա
րհի 4-րդ կմ-ի 
աջակողմյան 
հատվածում 

Հրդեհ 04/07/2018 
ժ.12:58 

04/07/2018 
ժ.13:37 

Այրվել է խոտածածկույթ 
(մոտ 100քմ): 

Ժ.13:00-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.13:07-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.13:10-ին, մարվել` 
ժ.13:15-ին: Տեղեկացվել են ԱՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Զ. Ավագյանը, 

Մասիսի ՈԲ ՕՀ ոստ. մայոր 
Խաչատրյանը, ԱԱԾ հերթապահ 

Խաչատրյանը: 

քաղաքացի 
Սուվարյանից 0 0 

Արարատ 
Մասիս 

քաղաքի ԲԿ-ի 
բակում 

Հրդեհ 04/07/2018 
ժ.18:58 

04/07/2018 
ժ.19:35 

Այրվել է  խոտածածկույթ 
(մոտ 200քմ): 

Ժ.18:59-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.19:03-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.19:09-ին, մարվել` 
ժ.19:12-ին: Տեղեկացվել են ԱՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Զ. 

Ավագյանը,Մասիսի ՈԲ ՕՀ ոստ. մայոր 
Խաչատրյանը, ԱԱԾ հերթապահ 

Խաչատրյանը: 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 0 0 

Արարատ 

Նորաբաց-
Երևան 

ավտոճանապա
րհի 1-ին կմ-ի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 05/07/2018 
ժ.10:40 

05/07/2018 
ժ.12:07 

Այրվել է Լյովա Խալաթյանի 
այգում՝ 2000ք.մ, Գրիշա 

Մանուկյանի այգում` 
140ք.մ, Արմինե 

Ավետիսյանի այգում` 
1000ք.մ խոտածածկույթ, 

ջերմահարվել է մոտ 
3000ք.մ խաղողի վազեր: 

Ժ.10:42-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.10:54-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.11:01-ին, մարվել՝ ժ.11:26-
ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ տեսչական 
բաժնի առաջատար մասնագետ-տեսուչ 
Ավագյանը, ոստիկանության Մասիսի 

բաժնի ՕՀոստ.փոխգնդապետ 
Ասատրյանը, ՃԿԱԿ-ում ՀՀ 

գյուղատնտեսության նախարարության 
ներկայացուցիչ Ա. Պետրոսյանը։ 

քաղաքացի 
Մանուկյանից 0 0 



Արարատ 

ք. Մասիս, 1-ին 
փողոցի 2-րդ 

նրբանցքի թիվ 
6 տանը 

հարակից 
գտնվող 

ջրատարի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 05/07/2018 
ժ.15:25 

05/07/2018 
ժ.16:14 

Այրվել է եղեգնուտ մոտ 
120ք.մ և փայտե 

սանհանգույց (1ք.մ) 
ամբողջությամբ: 

Ժ.15:26-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.15:31-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.15:38-ին, մարվել՝ 
ժ.15:53-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
առաջատար մասնագետ Ավագյանը, 
ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 
ոստ. փոխգնդապետ Ասատրյանը: 

քաղաքացի 
Բալայանից 

0 0 

Արարատ 

Մասիս-
Նորաբաց 

ավտոճանապա
րհի 2-րդ կմ-ի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 05/07/2018 
ժ.18:44 

05/07/2018 
ժ.20:14 

Այրվել է Հակոբ 
Գրիգորյանին պատկանող 

ցորենի հնձած արտը՝ 
8000ք.մ և Հովիկ 
Նահապետյանին 

պատկանող խաղողի 
այգին՝ 50ք.մ: 

Ժ.18:46-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.18:58-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.19:19-ին, մարվել՝ 
ժ.19:39-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

առաջատար մասնագետ-տեսուչ 
Ավագյանը, ոստիկանության Մասիսի 

բաժնի ՕՀ ոստ. փոխգնդապետ 
Ասատրյանը։ 

քաղաքացի 
Գրիգորյանից 0 0 

Արարատ 

Երևան-Մեղրի 
ավտոճանապա
րհի 41-րդ կմ-ի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 05/07/2018 
ժ.22:32 

06/07/2018 
ժ.00:24 

Այրվել է Մուշեղ 
Նիկողոսյանին պատկանող 
ցորենի հնձած արտը մոտ 

1,5հա: 

Ժ.22:34-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.22:56-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.23:10-ին, մարվել՝ 
ժ.23:33-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

ՀՎ և Ք բաժնի պետ ավագ-
տեսուչԱլեքսանյանը, ոստիկանության 

Վեդու բաժնի ՕՀ ոստ. ավագ 
Սաֆարյանը։ 

քաղաքացի 
Աչքարյանից 0 0 

Արարատ 

Մասիս-
Ռանչպար 

ավտոճանապա
րհի 1-ին կմ-ի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 06/07/2018 
ժ.01:31 

06/07/2018 
ժ.01:56 

Այրվել է մոտ 
100ք.մխոտածածկույթ: 

Ժ.01:33-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.01:38-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.01:40-ին, մարվել՝ 
ժ.01:45-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

առաջատար մասնագետ-տեսուչ 
Ավագյանը, ոստիկանության Մասիսի 

բաժնի ՕՀ ոստ. փոխգնդապետ 
Ասատրյանը։ 

քաղաքացի 
Ասրյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Արարատ 
Մովսես 

Գորգիսյան 
փողոցի 

վերջնամասում 

Հրդեհ 06/07/2018 
ժ.12:31 

06/07/2018 
ժ.14:18 

Այրվել է մոտ 1500ք.մ 
խոտածածկույթ և մասամբ 
ջերմահարվել` 14 պտղատու 

ծառ: 

Ժ.12:33-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 24 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.12:42-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.12:53-ին, մարվել` 
ժ.13:27-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ ՀՎ 

և ՔԲ պետ Ալեքսանյանը, մարզային 
ոստիկանության վարչության 

հերթապահի օգնական ոստ. ավագ 
Աղաջանյանը, ԱԱԾ հերթապահ ավագ 

ենթասպա Տիգրանյանը: 

քաղաքացի 
Մարգարյանից 

0 0 

Արարատ գ. Նորաբաց Հրդեհ 06/07/2018 06/07/2018 Այրվել է մոտ 1500ք.մ Ժ.12:34-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 քաղաքացի 0 0 



Արարատյան 2-
րդ փակուղի 
թիվ 17 և  15 

տների բակում 

ժ.12:31 ժ.13:31 խոտածածկույթ և 25 
խաղողի վազ: 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.12:48-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.12:52-ին, մարվել` 
ժ.13:07-ին: Տեղեկացվել են մարզային 

ոստիկանության հերթապահի օգնական 
ոստ. ավագ Աղաջանյանը, ԱԱԾ 
հերթապահ ավագ ենթասպա 

Տիգրանյանը, ՄՀ և ՏԱՏ տեսչական  
բաժնի առաջատար մասնագետ-տեսուչ 

Ավագյանը: 

Թորոսյանից 

Արարատ 

Արտաշատ-
Երևան 

ավտոճանապա
րհ «Գոլդ 
Սթար» 

ռեստորանային 
համալիրի 

մոտակայքում 

Հրդեհ 06/07/2018 
ժ.20:22 

06/07/2018 
ժ.21:12 

Այրվել է մոտ 2000ք.մ 
ցորենի հնձած արտ: 

Ժ.20:24-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.20:31-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.20:39-ին, մարվել` 
ժ.20:45-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ Ավագյանը, ոստիկանության 

Արտաշատի բաժնի հերթապահ ոստ. 
մայոր Հովսեփյանը, ԱԱԾ հերթապահ 

ավագ ենթասպա Տիգրանյանը: 

քաղաքացի 
Հարությունյանից 0 0 

Արարատ 

Փոքր Վեդի 
գյուղի 

սեփականաշնո
րհված 

հողամասերում 

Հրդեհ 06/07/2018 
ժ.21:10 

06/07/2018 
ժ.22:44 

Այրվել է մոտ 1.3հա ցորենի 
հնձած արտ: 

Ժ.21:12-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.21:26-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.21:34-ին, մարվել` 
ժ.21:53-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ ՀՎ 
և ՔԲ պետ-ավագ տեսուչ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության մարզային վարչության 

հերթապահի օգնական  ոստ. ավագ 
Աղաջանյանը, ԱԱԾ հերթապահ ավագ 

ենթասպա Տիգրանյանը: 

քաղաքացի 
Մարտիրոսյանից 

0 0 

Արարատ 

Այնթապ գյուղի 
սեփականաշնո

րհված 
հողամասերում 

Վերահսկվող 
կրակ 

06/07/2018 
ժ.22:39 

06/07/2018 
ժ.23:16 

Ահազանգ է ստացվել, որ 
Մասիս-Երևան  

ավտոճանապարհին 
խոտածածկ տարածք  է 

այրվում: 

Ժ.22:41-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.22:59-ին: Պարզվել 
է, որ Այնթապ գյուղի տարածքում` 

սեփականաշնորհված հողամասերում, 
Արթուր Գրիգորյանի վերահսկողությամբ 
այրվում է մոտ 2000ք.մ ցորենի հնձած 

արտ: Իրականացվել է հետախուզություն: 
Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ տեսչական 

բաժնի առաջատար մասնագետ 
Ավագյանը, ոստիկանության մարզային 

վարչության  հերթապահի օգնական  
ոստ. ավագ  Աղաջանյանը, ԱԱԾ 

հերթապահ ավագ ենթասպա 
Տիգրանյանը: 

քաղաքացի 
Աբրահամյանից 0 0 

Արարատ Զանգակատուն Հրդեհ 07/07/2018 07/07/2018 Այրվել է մոտ 30 հա Ժ.10:36-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 24 N զորամասի 0 0 



գյուղի 
սահմանամերձ 

հատվածում 

ժ.10:35 ժ.20:50 խոտածածկույթ: ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.12:10-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.16:30-ին, մարվել՝ 
ժ.18:50-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

ՀՎ և Ք բաժնի պետ ավագ-տեսուչ 
Ալեքսանյանը, ոստիկանության Վեդու 

բաժնի ՕՀ ոստ. ավագ լեյտենանտ 
Սմբատյանը: 

շտաբի պետ մայոր 
Ծատուրյանից 

Արարատ 

գ. Հայանիստ 
Վանի փողոցի 
թիվ 10 տան 

բակում 

Հրդեհ 07/07/2018 
ժ.12:25 

07/07/2018 
ժ.13:39 

Այրվել է Սեդա 
Շահինյանին պատկանող 

տան հողամասում մոտ 300 
ք.մ.խոտածածկույթ և 

ջերմահարվել է 10 
խնձորենի: 

Ժ.12:27-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.12:44-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.12:58-ին, մարվել՝ 
ժ.13:03-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը,  

ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ. 
ոստ. մայոր Խաչատրյանը: 

քաղաքացի 
Շահինյանից 0 0 

Արարատ 

գ. Նոր կյանք 
Արամ 

Խաչատրյան 
փողոցի թիվ 23 
տան նկուղում 

Օձի նկատման 
դեպք 

07/07/2018 
ժ.14:40 

07/07/2018 
ժ.16:12 

Թիվ 23 տան նկուղում 
նկատվել է օձ, որին բռնելու 

և անվտանգ տարածք 
տեղափոխելու համար 

անհրաժեշտ է 
փրկարարաների 

օգնությունը: 

Ժ.14:42-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.14:53-ին: 
Տեղազննման արդյունքում օձ չի 

հայտնաբերվել: 

քաղաքացի 
Գասպարյանից 

0 0 

Արարատ 

գ. Մրգավան 
Չարենցի 

փողոցի թիվ 14 
տանը 

Օձի նկատման 
դեպք 

07/07/2018 
ժ.18:05 

07/07/2018 
ժ.18:38 

Թիվ 14 տանը նկատվել է 
օձ, որին բռնելու և 

անվտանգ տարածք 
տեղափոխելու համար 

անհրաժեշտ է 
փրկարարաների 

օգնությունը: 

Ժ.18:07-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.18:12-ին: 
Տեղազննման արդյունքում օձ չի 

հայտանբերվել: 

քաղաքացի 
Վարդանյանից 

0 0 

Արարատ 

Արտաշատ-
Արարատ 

ավտոճանապա
րհի 5-րդ կմ-ի 
ձախակողմյան 

հատվածում 

Հրդեհ 07/07/2018 
ժ.18:48 

07/07/2018 
ժ. 

Արվել է մոտ 150 ք.մ 
խոտածածկույթ և 

ջերմահարվել՝ 10 բարդի:   

Ժ.18:51-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.19:00-ին 
(վերադարձին մեկնել է այլ կանչի՝ 

Այվազովսկու փողոց): Հրդեհը 
մեկուսացվել է ժ.19:04-ին, մարվել՝ 

ժ.19:12-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, 

ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ. 
ոստ. մայոր Հովսեփյանը: 

քաղաքացի 
Ներսիսյանից 

0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Այվազովսկու 

փողոցի 
վերջնամասում 

Օգնություն 
ջրատարն 

ընկած 
կենդանուն 

07/07/2018 
ժ.19:15 

07/07/2018 
ժ.20:32 

Փողոցի վերջնամասում 
խոշոր եղեջերավոր 

կենդանին (կով) ընկել է 
ջրատարը. դուրս բերելու 

Ժ.19:16-ին նախորդ կանչից (Արտաշատ-
Արարատ ավտոճանապարհի 5-րդ կմ-ի 
ձախակողմյան հատված) դեպքի վայր է 

մեկնել թիվ 23 ՀՓՋ-ի մարտական 

քաղաքացի 
Ումրաշյանից 

0 0 



համար անրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

հաշվարկը, որը կանչի վայր է հասել 
ժ.19:20-ին: Ժ.20:00-ին հրշեջ-

փրկարարները կենդանուն դուրս են 
բերել ջրատարից: 

Արարատ 

ք. Մասիս, 3-րդ 
թաղամասի 

թիվ 13 շենքի 2-
րդ 

բնակարանում 

Էլ. լարերի կարճ 
միակցում՝ 

առանց հրդեհի 
բռնկման 

08/07/2018 
ժ.01:56 

08/07/2018 
ժ.02:24 

Ջրատաքացուցիչի մեջ 
տեղի է ունեցել էլ. լարերի 
կարճ միակցում՝ առանց 

հրդեհի բռնկման:   

Ժ.01:58-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.02:01-ին: 
Իրականացվել է հետախուզություն: 

Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ տեսչական 
բաժնի առաջատար մասնագետ-տեսուչ 
Ավագյանը, ոստիկանության Մասիսի 
բաժնի ՕՀ ոստ. մ-ր Խաչատրյանը: 

քաղաքացի 
Օրդյանից 

0 0 

Արարատ 

Նորամարգ 
գյուղի 

հողատարծքնե
րում 

Հրդեհ 08/07/2018 
ժ.12:56 

08/07/2018 
ժ.15:55 

Այրվել է Էդիկ 
Ավանեսյանին պատկանող 

հողատարածքում մոտ 
5000ք.մ, Քյարամ 

Ֆաբիզյանին պատկանող 
հողատարածքում մոտ 

2000ք.մ և Արմիդա 
Առուշտամյանին 

պատկանող 
հողատարածքում մոտ 1500 

ք.մ անասնակեր: 

Ժ.12:58-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.13:09-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.13:26-ին, մարվել` 
ժ.13:59-ին: Տեղեկացվել են էլ.ցանցի 

կարգավար Գրիգորյանը, 
ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 
ոստ. մայոր Սահակյանը, ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական  բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, 

ոստիկանության ՄՎ ՕՀ ոստ. մայոր 
Միքայելյանը: 

քաղաքացի 
Ավանեսյանից 0 0 

Արարատ Մրգավետ 
գյուղի դաշտում 

Հրդեհ 08/07/2018 
ժ.13:26 

08/07/2018 
ժ.14:41 

Այրվել է մոտ 300ք.մ 
խոտածածկույթ և սատկել 1 

արագիլ:   

Ժ.13:32-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.13:43-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.13:54-ին, մարվել` 
ժ.14:02-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, 

ոստիկանության ՄՎ OՀ ոստ. մայոր 
Միքայելյանը, ոստիկանության 

Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 
Հովսեփյանը: 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 

0 0 

Արարատ 

Քաղցրաշեն 
գյուղի 

գերեզմանատա
նը 

Հրդեհ 
08/07/2018 

ժ.13:43 
08/07/2018 

ժ.15:12 
Այրվել է մոտ 250 ք.մ 

խոտածածկույթ: 

Ժ.13:45-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.14:00-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.14:15-ին, մարվել` 
ժ.14:27-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, 

ոստիկանության ՄՎ ՕՀ ոստ. մայոր 
Միքայելյանը, ոստիկանության 

Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 
Հովսեփյանը: 

քաղաքացի 
Հակոբյանից 0 0 



Արարատ 

գ. Այգեստան 
Բաղրամյան 

փողոցի թիվ 10 
տան բակում  

Հրդեհ 09/07/2018 
ժ.05:12 

09/07/2018 
ժ.06:20 

Այրվել է Բաղրամյան 
փողոցի Սամվել 

Մկրտչյանին պատկանող 
թիվ 10 տան բակում 

կուտակած ծառերի ճյուղեր 
(մոտ 5 խուրձ): 

Ժ.05:14-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.05:23-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.05:31-ին, մարվել` 
ժ.05:38-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, 

ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ-
ի օգնական ոստ. ավագ ենթասպա  

Ավագյանը, ՄՎ ոստիկանության ՕՀ ոստ. 
մայոր Միքայելյանը: 

քաղաքացի 
Մկրտչյանից 

0 0 

Արարատ 

Մ-2 
ավտոճանապա

րհի Երևան-
Երասխ 

հատվածի 20-
րդ կմ-ին 

ՃՏՊ 
09/07/2018 

ժ.05:27 
09/07/2018 

ժ.06:24 

Բախվել են «ԶԻԼ» մակնիշի 
22LU738 (վարորդ՝ 

Վաղարշակ Թևոսյան, 
ծնվ.1982թ.) և «Ford» 
մակնիշի 35RP297 
(վարորդ՝ Սեյրան 

Վանեցյան, ծնվ. 1967թ.) 
ավտոմեքենաները, ինչից 

Ս.Վանեցյանը 
հոսպիտալացվել է 

«Էրեբունի ԲԿ», որտեղ 
բժիշկները տուժածի 
առողջական վիճակը 

գնահտել են բավարար: 

Ժ.05:29-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.05:38-ին: Հրշեջ-

փրկարարները հոսանքազրկել են  
ավտոմեքենաները: Տեղեկացվել են 

«Արտաշատի ԲԿ» 1-03 ծառայության 
հերթապահ Ասոյանը, ոստիկանության 

Արտաշատի բաժնի ՕՀ-ի օգնական ոստ. 
ավագ ենթասպա Ավագյանը, ՄՎ 
ոստիկանության ՕՀ ոստ. մայոր 

Միքայելյանը: 

քաղաքացի 
Պետրոսյանից 0 1 

Արարատ 

գ. Մխչյան 
Ալավերդյան 

փողոցի թիվ 16 
տուն 

Հրդեհ 09/07/2018 
ժ.10:06 

09/07/2018 
ժ.11:05 

Այրվել է տան 
(սեփականատեր Զավեն 

Պողոսյան) տանիքը՝ 
մասամբ ( 6 ք.մ), փայտե 
պատուհան, ծառի ճյուղի 

կապոցներ՝ 20 խուրձ, իսկ 
մոտակա ցախատանը՝ մոտ 

20 ք.մ կուտակված աղբ։ 

Ժ.10:08-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.10:21-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.10:30-ին, մարվել՝ 
ժ.10:37-ին: Տեղեկացվել են  ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, 

ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 
ոստ. մայոր Վարդանյանը։ 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 

0 0 

Արարատ 

Երևան-Մեղրի 
ավտոճանապա
րհի 39-րդ կմ-ի 
մոտակայքում 

Վերահսկվող 
կրակ 

09/07/2018 
ժ.11:17 

09/07/2018 
ժ. 

Ահազանգ է ստացվել այն 
մասին, որ Ոսկետափ-Փոքր 
Վեդի ավտոճանապարհի 
մոտակայքում այրվում է 
խոտածածկ տարածք: 

Ժ.11:19-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.11:37-ին 
(վերադարձին՝ ժ.11:54-ին, մեկնել է այլ 

կանչի՝ Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհի 
42-րդ կմ): Պարզվել է, որ  հսկողությամբ 

այրվում է Գառնիկ Սարիբեկյանին 
պատկանող ցորենի հնձած արտը մոտ 1 
հա: Իրականացվել է հետախուզություն: 
Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ բաժնի պետ 

ավագ-տեսուչ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Վեդու բաժնի ՕՀ ոստ. 

քաղաքացի 
Վարդանյանից 

0 0 



մայոր Ղազարյանը: 

Արարատ 

Երևան-Մեղրի 
ավտոճանապա
րհի 42-րդ կմ-ի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 09/07/2018 
ժ.11:53 

09/07/2018 
ժ.13:36 

Այրվել է մոտ 4000 ք.մ 
ցորենի հնձած արտ: 

Ժ.11:54-ին նախորդ կանչից (Երևան-
Մեղրի ավտոճանապարհի 39-րդ կմ) 
դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 ՀՓՋ-ի  

մարտական հաշվարկը, որը կանչի վայր 
է հասել ժ.12:00-ին: Հրդեհը մեկուսացվել 

է ժ.12:10-ին մարվել՝ ժ.12:29-ին: 
Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ բաժնի պետ 

ավագ-տեսուչ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Վեդու բաժնի ՕՀ ոստ. 

մայոր Ղազարյանը: 

թիվ 26 ՀՓՋ 
հրամանատարի 
տեղակալ փ/ծ 
լեյտենանտ 

Վարդանյանից 

0 0 

Արարատ 

գ. Մխչյան 
Արտաշատյան 

խճուղու թիվ 1/4 
հասցեում՝ 
«Էլնազ» 

շինանյութի 
խանութի 

մոտակայքում 

Հրդեհ 09/07/2018 
ժ.12:54 

09/07/2018 
ժ.14:50 

Այրվել է մոտ 200 ք.մ 
խոտածածկույթ: 

Ժ.12:56-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.13:10-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.14:15-ին մարվել՝ ժ.14:20-
ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ տեսչական 
բաժնի առաջատար մասնագետ-տեսուչ 

Ավագյանը, ոստիկանության Արտաշատի 
բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր Վարդանյանը։ 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 0 0 

Արարատ  

գ. Նոր 
Խարբերդ, 11-

րդ փողոցի թիվ 
9 տուն 

Հրդեհ 09/07/2018 
ժ.13:46 

09/07/2018 
ժ. 

Այրվել է Ավետիք 
Հակոբյանին պատկանող 

տանը կուտակված 
կենցաղային աղբ՝ մոտ 54 

ք.մ: 

Ժ.13:49-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.13:58-ին (ժ.14:16-
ին մեկնել է այլ կանչի՝ Նոր Խարբերդ 2-

րդ փողոց): Հրդեհը մեկուսացվել է 
ժ.14:05-ին, մարվել՝ ժ.14:15-ին: 

Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ բաժնի 
առաջատար մասնագետ տեսուչ 

Ավագյանը, ոստիկանության Մասիսի 
բաժնի ՕՀ ոստ. փոխգնդապետ 

Ասատրյանը։ 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 

0 0 

Արարատ 

գ. Նոր 
Խարբերդ, 2-րդ 
փողոց, թիվ 22, 

24 տների 
հողամասերում 

Հրդեհ 
09/07/2018 

ժ.14:16 
09/07/2018 

ժ.15:12 

Այրվել է Արմեն 
Սարգսյանին պատկանող 
թիվ 22 տան հողամասի 
խոտածածկույթը (մոտ՝ 

300քմ), բալենի, մասնակի 
ջերմահարվել՝  ընկուզենի, 

խաղողի վազ, Աշոտ 
Հարությունյանին 

պատկանող թիվ 24  տան 
հողամասի 

խոտածածկույթը (մոտ՝ 
30քմ) և ճամփեզրի 

խոտածածկույթը (մոտ՝ 
150քմ): 

Ժ.14:16-ին նախորդ կանչից (Նոր 
Խարբերդի 11-րդ փողոց) դեպքի վայր է 

մեկնել թիվ 25 ՀՓՋ-ի մարտական 
հաշվարկը, որը կանչի վայր է հասել 
ժ.14:17-ին: Հրդեհը մեկուսացվել է 

ժ.14:24-ին, մարվել՝ ժ.14:39-ին: 
Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ բաժնի 
առաջատար մասնագետ տեսուչ 

Ավագյանը, ոստիկանության Մասիսի 
բաժնի ՕՀ ոստ. փոխգնդապետ 

Ասատրյանը: 

թիվ 25 ՀՓՋ 
հերթափոխի պետ 

փ/ծ ենթասպա 
Հարությունյանից 

0 0 

Արարատ ք. Վեդի 
քաղաքային Հրդեհ 09/07/2018 

ժ.15:14 
09/07/2018 

ժ.16:38 
Այրվել է 1200 քմ 
խոտածածկույթ: 

Ժ.15:17-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

քաղաքացի 
Մուրադյանից 0 0 



գերեզմանատա
նը 

կանչի վայր է հասել ժ.15:24-ին: Հրդեհը 
մեկուսացվել է ժ.15:34-ին, մարվել՝ 

ժ.15:54-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
բաժնի պետ ավագ տեսուչ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Վեդու բաժնի ՕՀ ոստ. 

մայոր Ղազարյանը: 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
քաղաքային 

գերեզմանատա
նը 

Հրդեհ 09/07/2018 
ժ.18:16 

09/07/2018 
ժ.19:15 

Այրվել է 20 քմ 
խոտածածկույթ: 

Ժ.18:19-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.18:26-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.18:40-ին, մարվել 
ժ.18:45-ին: Տեղեկացվել է ՄՀ և ՏԱՏ 

բաժնի պետ ավագ տեսուչ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Վարդանյանը: 

քաղաքացի 
Հովաննիսյանից 

0 0 

Արարատ  
գ. Այնթապ 

գերեզմանատա
ն մոտակայքում 

Հրդեհ 09/07/2018 
ժ.18:40 

09/07/2018 
ժ.20:40 

Այրվել է Արթուր 
Հովհաննիսյանին 

պատկանող ցորենի հնձած 
արտը (մոտ՝ 4000քմ), 
Սարգիս Սաֆարյանին 
պատկանող`  հնձած 
ցորենի արտը (մոտ՝ 
4000քմ), Գրիգոր 

Սիմոնյանին պատկանող`  
ցորենի հնձած արտը (մոտ՝ 

1500քմ) և  խոտածածկ 
տարածք (մոտ՝ 2000քմ): 

Ժ.18:41-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.18:53-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.19:33-ին, մարվել՝ 
ժ.20:02-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
առաջատար մասնագետ Ավագյանը, 
ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 
ոստ. փոխգնդապետ Ասատրյանը: 

քաղաքացի 
Մկրտչյանից 0 0 

Արարատ 

Երևան-Մեղրի 
ավտոճանապա

րհի 23կմ 
հատվածի 

ձաղակողմյան 
հատվածում 

Հրդեհ 
09/07/2018 

ժ.19:51 
09/07/2018 

ժ.22:05 
Այրվել է մոտ՝ 4 հա 
խոտածածկույթ: 

Ժ.19:57-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.20:05-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.20:44-ին մարվել ժ.21:32-
ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ բաժնի 

առաջատար մասնագետ տեսուչ 
Ավագյանը, ոստիկանության Արտաշատի 

բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր Վարդանյանը: 

քաղաքացի 
Գալստյանից 0 0 

Արարատ 

Չարբախ-
Մասիս 

ավտոճանապա
րհի 1-ին կմ-ի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 09/07/2018 
ժ.21:17 

09/07/2018 
ժ.23:56 

Այրվել է մոտ 1.5 հա հնձած 
ցորենի արտ: 

Ժ.21:21-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.21:32-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.22:30-ին, մարվել՝ 
ժ.22:54-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ տեսուչ Ավագյանը, 

ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 
ոստ. փոխգնդապետ Ասատրյանը: 

քաղաքացի 
Սահակյանից 

0 0 

Արարատ 
Մասիս-

Էջմիածին 
ավտոճանապա

Հրդեհ 
10/07/2018 

ժ.03:58 
10/07/2018 

ժ.04:50 
Այրվել է մոտ 6000 ք.մ 

խոտածածկույթ: 

Ժ.03:59-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.04:10-ին: Հրդեհը 

քաղաքացի 
Բարսեղյանից 0 0 



րհի 1-ին կմ-ի 
մոտակայքում 

մեկուսացվել է ժ.04:21-ին, մարվել՝ 
ժ.04:31-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
առաջատար մասնագետ Ավագյանը, 
ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 
ոստ. փոխգնդապետ Ասատրյանը: 

Արարատ 

գ. Խաչփար, 11-
րդ փողոցի թիվ 

12, 10 տների 
բակերում 

Հրդեհ 10/07/2018 
ժ.11:23 

10/07/2018 
ժ.12:35 

Այրվել է մոտ 1000 քմ 
խոտածածկույթ և 

շինարարական փայտ (մոտ 
0,5 խմ): 

Ժ.11:25-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.11:42-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.11:53-ին, մարվել` 
ժ.12:05-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, 

ոստիկանության ՄՎ ՕՀ ոստ. մայոր 
Հովհաննիսյանը: 

քաղաքացի 
Մանուկյանից 0 0 

Արարատ 

գ. Այնթապ 
«Պապու այգի» 

կոչվող 
տարածքի 

մոտակայքում 

Հրդեհ 
10/07/2018 

ժ.12:36 
10/07/2018 

ժ.17:25 

Այրվել է մոտ 7 հա հնձած 
ցորենի արտ և 80 խաղողի 

վազ: 

Ժ.12:38-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.12:50-ին: Ժ.13:23-ի 
թիվ 25 ՀՓՋ հերթափոխի պետ փ/ծ 
ենթասպա Մանուկյանը պահանջել է 
օգնություն: Ժ.13:28-ին դեպքի վայր է 

մեկնել թիվ 2 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 
հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 
ժ.13:37-ին: Հրդեհը մեկուսացվել է 

ժ.14:58-ին, մարվել` ժ.15:15-ին: 
Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ տեսչական 

բաժնի առաջատար մասնագետ-տեսուչ 
Ավագյանը, ոստիկանության ՄՎ ՕՀ ոստ. 

մայոր Հովհաննիսյանը: 

քաղաքացի 
Եղյազարյանից 0 0 

Արարատ Այնթապ գյուղի 
վերջնամասում 

Հրդեհ 10/07/2018 
ժ.17:55 

10/07/2018 
ժ.18:54 

Այրվել է մոտ 2500քմ 
խոտածածկույթ: 

Ժ.17:58-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.18:08-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.18:23-ին, մարվել` 
ժ.18:31-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, 

ոստիկանության ՄՎ ՕՀ ոստ. ավագ 
լեյտենանտ Մարտիրոսյանը: 

քաղաքացի 
Սարգսյանից 

0 0 

Արարատ 

Մ-2 
ավտոճանապա

րհի Երևան-
Մեղրի 

հատվածի 44-
րդ կմ-ի 

աջակողմյան 
հատվածում՝ 
Ոսկետափ 

Հրդեհ 11/07/2018 
ժ.00:06 

11/07/2018 
ժ.02:34 

Արմեն Քոչարյանին (ծնվ. 
1982թ.) պատկանող 

հողամասում այրվել է մոտ 
4000 քմ խոտածածկույթ, 

մոտ 8000 քմ ցորենի 
հնձած արտ և 

ջերմահարվել` 200 
խնձորենի: 

Ժ.00:08-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.00:27-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.00:41-ին, մարվել` 
ժ.01:21-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, 

ոստիկանության Արարատի բաժնի ՕՀ 
ոստ. մայոր Մկրտչյանը, ոստիկանության 

քաղաքացի 
Համբարձումյանից 

0 0 



համայնքի 
վարչական 
տարածքում 

ՄՎ ՕՀ ոստ. ավագ լեյտենանտ 
Մարտիրոսյանը: 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Նալբանդյան 

փողոցի թիվ 26 
շենքի 45-րդ 
բնակարան 

Կենցաղային 
(փակ դուռ) 

13/07/2018 
ժ.11:20 

13/07/2018 
ժ.11:43 

Թիվ 26 շենքի 45-րդ 
բնակարանի դռան 

փականը խափանվել է, 
բնակիչը մնացել է ներսում. 

դուռը բացելու համար 
անհարժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը։ 

Ժ.11:25-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.11:31-ին: Ժ.11:33-ին 
հրշեջ-փրկարարները բացել են Զարիկ 

Դավթյանի բնակարանի դուռը.ներսում է 
եղել Նարինե Բաբայանը (ծնվ.1970թ): 

Տեղեկացվել է ոստիկանության 
Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Վարդանյանը: 

քաղաքացի 
Բաբայանից 0 0 

Արարատ 

ք. Մասիս 
Մխիթար 
Հերացի 

փողոցի թիվ 1 
շենքի 

մոտակայքում, 
Մասիսի ԲԿ 

Հրդեհ 13/07/2018 
ժ.17:52 

13/07/2018 
ժ.18:45 

Այրվել է մոտ 500քմ 
խոտածածկույթ: 

Ժ.17:54-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.18:00-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.18:07-ին, մարվել՝ 
ժ.18:22-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

բաժնի առաջատար մասնագետ 
Ավագյանը,  ոստիկանության Մասիսի 

բաժնի ՕՀ ավագ ենթասպա 
Նավասարդյանը: 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 0 0 

Արարատ 

Երևան-Մեղրի 
ավտոճանապա
րհի 51-րդ կմ-ի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 13/07/2018 
ժ.21:08 

13/07/2018 
ժ.22:21 

Այրվել է մոտ 9 հա ցորենի 
հնձած արտ և 1հա 
խոտածածկույթ: 

Ժ.21:10-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 24 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.21:23-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.18:07-ին, մարվել՝ 
ժ.21:32-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ ՀՎ 

և Ք բաժնի պետ ավագ-տեսուչ 
Ալեքսանյանը,  ոստիկանության 

Արարատի բաժնի ՕՀ ոստ. կապիտան 
Մկրտչյանը։ 

քաղաքացի 
Սիմոնյանից 0 0 

Արարատ 
Նորամարգ 

գյուղի 
վերջնամսում 

Հրդեհ 14/07/2018 
ժ.10:06 

14/07/2018 
ժ.11:29 

Յուրա Մարդանյանի 
հողատարածքում այրվել է 
մոտ 2 հա խոտածածկույթ: 

Ժ.10:10-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.10:40-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.10:46-ին, մարվել՝ 
ժ.10:57-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, 

ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 
ոստ. կապիտան Դավթյանինը: 

քաղաքացի 
Հունանյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Արարատյան 

փողոցի թիվ 3Բ 
շենք, թիվ 42 
բնակարան 

 

Գազի բալոնից 
արտահոսք, 

գազի 
այրումով՝առանց 

հրդեհի 
բռնկման 

14/07/2018 
ժ.12:08 

14/07/2018 
ժ.12:30 

Թիվ 42 բնակարանի 
(սեփականատեր Արմեն 

Մարգարյան) խոհանոցում 
3 կգ գազի բալոնից տեղի է 
ունեցել արտահոսք, գազի 
այրումով՝ առանց հրդեհի 

բռնկման: 

Ժ.12:09-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.12:14-ին: Մինչ 
հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 

հասնելը՝ գազի արտահոսքը դադարեցվել 
է տեղի ուժերով: Ժ.12:22-ին հրշեջ-

փրկարարները գազի բալոնը 

քաղաքացի 
Սահակյանից 

0 0 



տեղափոխել են անվտանգ տարածք: 
Տեղեկացվել են Արտաշատի էլ. ցանցի 

հերթապահ Վարդանյանը, ՄՀ և ՏԱՏ ՀՎ 
և ՔԲ պետ Ալեքսանյանը, 

ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 
ոստ. մայոր Հովսեփյանը, «1-03» 

ծառայության հերթապահ Ասոյանը: 

Արարատ 

ք. Վեդի 
Արարատյան 
փողոցի թիվ 
99-րդ տան 
հացատանը 

Օձի նկատման 
դեպք 

14/07/2018 
ժ.13:01 

14/07/2018 
ժ.13:52 

Թիվ 99-րդ տան 
հացատանը նկատվել է օձ, 
որին բռնելու և անվտանգ 
տարածք տեղափոխելու 
համար անհրաժեշտ է 

փրկարարաների 
օգնությունը: 

Ժ.13:03-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.13:07-ին: 
Տեղազննման արդյունքում օձ չի 

հայտնաբերվել: 

քաղաքացի 
Մելքոնյանից 0 0 

Արարատ 

Մասիս-
Չարբախ 

ավտոճանապա
րհին՝ կամրջի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 14/07/2018 
ժ.14:36 

14/07/2018 
ժ.15:50 

Այրվել է հնձած ցերենի 
արտ (մոտ 2000 ք.մ): 

Ժ.14:38-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.14:45-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.15:35-ին, մարվել՝ 
ժ.15:40-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, 

ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 
ոստ. կապիտան Դավթյանը: 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 

0 0 

Արարատ 

գ. Նորամարգ 
Սահմանապահ
ների փողոցի 

վերջնամասում 

Ջրահեղձում 
14/07/2018 

ժ.17:49 
14/07/2018 

ժ.22:07 

Նորամարգ գյուղի 
«Շոռաքյանդ» կոչվող 
հատվածում երեխան 

ջրահեղձվում է. 
անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.17:51-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.18:13-ին: Ժ.19:04-

ին դեպքի վայր է մեկնել ՀՆՓԱԻԿ-ի 
ջրասուզական ջոկատը՝ փ/ծ լեյտենանտ 

Ա.Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ 
(կանչի վայր՝ ժ.20:07-ին, վերադարձ՝ 
ժ.22:01-ին): Ժ.18:52-ին դեպքի վայր է 
մեկնել ՄՓՎ ՕԽ-ն՝ փ/ծ կապիտան 

Թեմուրյանի գլխավորությամբ (կանչի 
վայր՝ ժ.19:38-ին, վերադարձ՝ ժ.21:47-ին): 

Ժ.20:45-ին փրկարարները գյուղի 
Սահմանապահների փողոցի 

վերջնամասում՝ ջրանցքից, դուրս են 
բերել Համլետ Կումրիկյանի (ծնվ. 2001թ.) 

դին և մոտեցրել ՇՕ ավտոմեքենային: 
Տեղեկացվել է ոստիկանության Մասիսի 
բաժնի ՕՀ ոստ. կապիտան Դավթյանը: 

Դեպքի վայրում են գտնվել 
ոստիկանության աշխատակիցներ: 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 1 0 

Արարատ 
Նորաբաց 

գյուղի 
գերեզմանատա

Հրդեհ 14/07/2018 
ժ.23:54 

15/07/2018 
ժ.01:08 

Այրվել է հնձած արտ (մոտ 
6000 ք.մ): 

Ժ.23:56-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.00:08-ին: Հրդեհը 

քաղաքացի 
Վարդանյանից 

0 0 



ն մոտակայքում մեկուսացվել է ժ.00:23-ին, մարվել՝ 
ժ.00:45-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, 

ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 
ոստ. մայոր Խաչատրյանը: 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Ա.Խաչատրյան 
փողոցի թիվ 55 

տուն 

Օձի նկատման 
դեպք 

15/07/2018 
ժ.09:19 

15/07/2018 
ժ.09:40 

Թիվ 55 տանն օձ է 
նկատվել, որին բռնելու և 

անվտանգ տարածք 
տեղափոխելու համար 

անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.09:20-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.09:25-ին: 
Տեղազննման արդյունքում օձ չի 

հայտնաբերել: 

քաղաքացի 
Ավետիսյանից 0 0 

Արարատ 

Վեդի-
Տափերական 

ավտոճանապա
րհի 16-րդ կմ-ի 
ձախակողմյան 

հատվածում 

Հրդեհ 15/07/2018 
ժ.12:16 

15/07/2018 
ժ.14:14 

Այրվել է Գևորգ Շերոյանի 
պատկանող մոտ 4 հա 

ցորենի հնձած արտ, 300 
հակ ծղոտ և Լևոն Մոնյանի 

խաղողի այգում 
ջերմահարվել են խաղողի 

վազեր (մոտ 150 ք.մ):   

Ժ.12:18-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.12:33-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.12:44-ին, մարվել` 
ժ.13:21-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ ՀՎ 

և Ք բաժնի պետ ավագ-տեսուչ 
Ալեքսանյանը,  ոստիկանության Վեդու  

բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր Մկրտչյանը: 

քաղաքացի 
Սարգսյանից 

0 0 

Արարատ 

գ. Այգեպատ 
Մեսրոպ 
Մաշտոց 

փողոց,  թիվ 12 
տանը կից 

Հրդեհ 15/07/2018 
ժ.19:43 

15/07/2018 
ժ.20:41 և 
ժ.21:08 

Այրվել է Վարդուհի 
Հովհակիմյանին 

պատկանող թիվ 12 տանը 
կից թոնրատան տանիքի 

փայտյա կառուցատարրերը 
(30 ք.մ), մոտ 3 խ.մ 

կուտակած վառելափայտ և 
տան տանիքի փայտյա 

կառուցատարրերից 2 ք.մ 
հատված: 

Ժ.19:45-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից երկու մարտական հաշվարկ, 

որոնք կանչի վայր են հասել ժ.19:53-ին: 
Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.20:06-ին, 

մարվել՝ ժ.20:45-ին: Տեղեկացվել է ՄՀ և 
ՏԱՏ ՀՎ և Ք բաժնի պետ-ավագ տեսուչ 

Ալեքսանյանը: 

Արտաշատի ՈԲ 
ՕՀ ոստ. մայոր 
Հովսեփյանից 

0 0 

Արարատ  

գ. Բաղրամյան 
Չարենցի 
փողոցի 

հարակից 
ջրանցքի 

մոտակայքում 

Հրդեհ  
15/07/2018 

ժ.20:16 
15/07/2018 

ժ.21:46 
Այրվել է մոտ 600 ք.մ 

եղեգնուտ: 

Ժ.20:18-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.20:35-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.20:47-ին, մարվել՝ 
ժ.21:06-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Խաչատրյանը, ԱԱԾ 

հերթապահ ավագ ենթասպա 
Տիգրանյանը: 

քաղաքացի 
Մակարյանից 0 0 

Արարատ 
ք. Արարատ 

ՈԿՖ բանավան 
թաղամաս 

Հրդեհ 
15/07/2018 

ժ.20:45 
15/07/2018 

ժ.23:13 

Արարատ Առաքելյանին 
պատկանող 

հողատարածքում այրվել է 
մոտ 100 ք.մ 

խոտածածկույթ: 

Ժ.20:47-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 24 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.20:57-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.21:35-ին, մարվել՝ 
ժ.22:43-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ ՀՎ 

և Ք բաժնի պետ ավագ-տեսուչ 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 0 0 



Ալեքսանյանը, ոստիկանության 
Արարատի բաժնի ՕՀ ոստ. ավագ 

ենթասպա Գաբրիելյանը: 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Արազի փողոցի 
թիվ 45 շենքի 

29-րդ 
բնակարան 

Օգնություն 
հաշմանդամ 
քաղաքացուն 

16/07/2018 
ժ.09:58 

16/07/2018 
ժ.10:26 

Թիվ 45 շենքի 29-րդ 
բնակարանից (5-րդ հարկ) 

իրեն (սահմանափակ 
շարժունակություն ունեցող) 

իջեցնելու և 
ավտոմեքենային 

մոտեցնելու համար 
անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.10:01-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.10:05-ին: Ժ.10:18-

ին հրշեջ-փրկարարներն Արտակ 
Նիկողոսյանին (ծնվ.1974թ.) ցուցաբերել 

են համապատասխան օգնություն: 

քաղաքացի 
Նիկողոսյանից 

0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Արազի փողոցի 
թիվ 45 շենքի 

29-րդ 
բնակարան 

Օգնություն 
հաշմանդամ 
քաղաքացուն 

16/07/2018 
ժ.15:19 

16/07/2018 
ժ.15:42 

Քաղաքացուն 
(սահմանափակ 

շարժունակություն ունեցող) 
Արազի փողոցի թիվ 45 

շենքի 5-րդ հարկի 29-րդ 
բնակարան բարձրացնելու 

համար անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.15:22-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.15:28-ին: Ժ.15:36-

ին հրշեջ-փրկարարներն Արտակ 
Նիկողոսյանին (ծնվ.1974թ.) ցուցաբերել 

են համապատասխան օգնություն: 

քաղաքացի 
Նիկողոսյանից 0 0 

Արարատ 

Վեդի-
Ոսկետափ 

ավտոճանապա
րհի 8-րդ կմ-ի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 16/07/2018 
ժ.22:07 

17/07/2018 
ժ.00:05 

Այրվել է Զորիկ 
Շահինյանին պատկանող 
մոտ 6 հա ցորենի հնձած 

արտ: 

Ժ.22:09-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.22:19-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.22:41-ին, մարվել` 
ժ.23:10-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

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

կապիտան Մկրտչյանը: 

քաղաքացի 
Թանանյանից 

0 0 

Արարատ 

Վեդի-Լուսաշող 
ավտոճանապա

րհ, Սուրբ 
Կարապետ 
վանքի մոտ 

Ավտոմեքենայի 
արգելափակում 

17/07/2018 
ժ.16:49 

17/07/2018 
ժ.19:17 

Սուրբ Կարապետ վանքի 
մոտ ավտոմեքենան 

արգելափակվել է 
ցեխակույտի մեջ. 

անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.16:54-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.18:13-ին: Մինչ 
հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 

հասնելը «Volkswagen Passat» մակնիշի 
11UO383 պ/հ ավտոմեքենան(վարորդ 

Արամ Նիկողոսյան, ծնվ. 1954թ.) դուրս է 
բերվել տեղի ուժերով: Տեղեկացվել են 

ոստիկանության Արարատի բաժնի 
հերթապահ ոստ. ավ. լ-նտ Սմբատյանը, 

ԱԱԾ հերթապահ ավագ ենթասպա 
Մանուկյանը: 

քաղաքացի 
Նիկողոսյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Մասիս, 3-րդ 
փողոցի թիվ 

23/1 տան 
բակում 

Օձի նկատման 
դեպք 

17/07/2018 
ժ.19:24 

17/07/2018 
ժ.20:17 

Թիվ 23/1 տան բակում օձ է 
նկատվել, որին բռնելու և 

անվտանգ տարածք 
տեղափոխելու համար 

Ժ.19:26-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.19:36-ին: 
Տեղազննման արդյունքում օձ չի 

քաղաքացի 
Պետրոսյանից 

0 0 



անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

հայտնաբերվել: 

Արարատ 

Այնթապ գյուղի 
կամրջից դեպի 
«Կոնտինենտալ

» 
ռեստորանային 

համալիրի 
ուղղությամբ 

Որոնողական 
աշխատանք 

17/07/2018 
ժ.20:30 

17/07/2018 
ժ.22:42 

Ս/թ հունիսի 8-ին կորած 
Հայկ Հարությունյանի (ծնվ. 

2004թ., գ.Այնթապ) 
որոնողական 

աշխատանքները 
օժանդակելու համար 

անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.21:00-ին փրկարար ծառայության 
տնօրենի կարգադրությամբ դեպքի վայր 
է մեկնել թիվ 25 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական 

հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել 
ժ.21:14-ին: Ժ.21:17-ին հրշեջ-

փրկարարները ոստիկանության 
աշխատակիցների (12 աշխատակից) հետ 

համատեղ սկսել են որոնողական 
աշխատանքները Այնթապ գյուղի 
կամրջից դեպի «Կոնտինենտալ» 

ռեստորանային համալիրի ուղղությամբ: 
Ժ.22:32-ին որոնողական 

աշխատանքներն ավարտվել են 
անարդյունք: 

Մասիսի 
ոստիկանության 

բաժնի հերթապահ 
ոստ. 

փոխգնդապետ 
Ասատրյանից 

0 0 

Արարատ 

ք. Մասիս, Նոր 
թաղամասի 

թիվ 5 շենքի 31-
րդ բնակարան 

Կենցաղային 
(փակ դուռ) 

18/07/2018 
ժ.10:43 

18/07/2018 
ժ.11:21 

Թիվ 5 շենքի 31-րդ 
բնակարանի (2-րդ հարկ) 

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

փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.10:45-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.10:52-ին: Ժ.11:10-
ին հրշեջ-փրկարարները բացել են Սեդա 

Հովհաննիսյանի (վարձակալ) 
բնակարանի դուռը: Տեղեկացվել են 
ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Լևոնյանը, ԱԱԾ հերթապահ 
ավագ ենթասպա Մարգարյանը: 

քաղաքացի 
Հովհաննիսյանից 0 0 

Արարատ 

Երևան-Երասխ 
ավտոճանապա

րհի 
աջակողմյան 
հատվածում՝ 
Արտաշատ 
քաղաքի 

մոտակայքում 

Կեղծ կանչ 
(հրդեհի) 

18/07/2018 
ժ.13:18 

18/07/2018 
ժ.13:36 

Ահազանգ է ստացվել այն 
մասին, որ Երևան-Երասխ 

ավտոճանապարհի 
աջակողմյան հատվածում՝ 

Արտաշատ քաղաքի 
մոտակայքում, այրվում է 
խոտածածկ տարածք: 

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

կանչի վայր է հասել ժ.13:27-ին: 
Տեղազննման արդյունքում հրդեհի 

նշաններ չեն հայտնաբերվել: Տեղեկացվել 
են ՄՀ և ՏԱՏ ՀՎ և Ք բաժնի պետ 

Ալեքսանյանը, ոստիկանության 
Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Հովսեփյանը, ԱԱԾ հերթապահ ավագ 
ենթասպա Տիգրանյանը: 

քաղաքացի 
Խաչյանից 

0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Իսակովի 

փողոցի թիվ 74 
ա շենքի 
բակում 

Հրդեհ 18/07/2018 
ժ.14:37 

18/07/2018 
ժ.15:10 

Այրվել է մոտ 200 ք.մ 
բուսածածկույթ: 

Ժ.14:39-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.14:44-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.14:50-ին, մարվել` 
ժ.14:55-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ ՀՎ 

և Ք բաժնի պետ Ալեքսանյանը, 
ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Հովսեփյանը,ԱԱԾ 
հերթապահ ավագ ենթասպա 

Տիգրանյանը: 

քաղաքացի 
Սևոյանից 0 0 



Արարատ 

Մասիս-
Նորամարգ 

ավտոճանապա
րհի 

ձախակողմյան 
հատվածում 

Վերահսկվող 
կրակ 

19/07/2018 
ժ.01:56 

19/07/2018 
ժ.02:36 

Ահազանգ է ստացվել, որ 
Մասիս-Ռանչպար 

ավտոճանապարհին՝ 
երկաթգծի մոտակայքում, 

հրդեհ է նկատվում: 

Ժ.02:01-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.02:09-ին: Պարզվել 
է, որ Մասիս-Նորամարգ 

ավտոճանապարհի ձախակողմյան 
հատվածի աղբանոցում հսկողությամբ 

այրվում է աղբ: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
տեսչական բաժնի առաջատար 

մասնագետ Ավագյանը, Մասիսի ՈԲ ՕՀ 
ոստ. մայոր Լևոնյանը: 

քաղաքացի 
Մյասնիկովից 0 0 

Արարատ 

գ. Վանաշեն 
Կ.Ալոյան 
փողոցի՝ 

մանկապարտե
զի 

հետնամասում 
գտնվող էլ 

ենթակայանին 
հարակից 

Հրդեհ 19/07/2018 
ժ.04:27 

19/07/2018 
ժ.05:25 

Այրվել է մոտ 40 ք.մ 
խոտածածկ տարածք: 

Ժ.04:30-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.04:38-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.04:43-ին, մարվել՝ 
ժ.04:51-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
գլխավոր մասնագետ Խաչատրյանը, 
ոստիկանության Վեդու բաժնի ՕՀ 

օգնական ոստ. ավ. ենթ. Մելքոնյանը, էլ 
ցանցի կարգավար Ամիրխանյանը: 

քաղաքացի 
Մուրադյանից 

0 0 

Արարատ 

գ. Վերին Դվին 
Իսահակյան 

փողոցի թիվ 13 
տան 

ննջասենյակում 

Օձի նկատման 
դեպք 

20/07/2018 
ժ.16:00 

20/07/2018 
ժ.18:00 

Թիվ 13 տան 
ննջասենյակում նկատվել է 

օձ, որին բռնելու և 
անվտանգ տարածք 

տեղափոխելու համար 
անհրաժեշտ է 

փրկարարաների 
օգնությունը: 

Ժ.16:02-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.16:24-ին: 
Տեղազննման արդյունքում օձ չի 
հայտնաբերվել: Տեղեկացվել են  

ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 
ոստ. ավագ լեյտենանտ Մաթևոսյանը, 

ԱԱԾ հերթապահ Մանուկյանը: 

քաղաքացի 
Ագասարովից 0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Մարքսի 

փողոցի թիվ 18 
շենքի 4-րդ 
բնակարան 

Չղջիկի 
նկատման դեպք 

21/07/2018 
ժ.03:05 

21/07/2018 
ժ.03:51 

Թիվ 18 շենքի 4-րդ 
բնակարանում նկատվել է 

չղջիկ, որին բռնելու և 
անվտանգ տարածք 

տեղափոխելու համար 
անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.03:11-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.03:15-ին: 
Տեղազննման արդյունքում չղջիկ չի 

հայտնաբերվել: 

քաղաքացի 
Միրզոյանից 

0 0 

Արարատ 

Մասիս-
Նորամարգ 

ավտոճանապա
րհի 

մոտակայքում 

Հրդեհ 21/07/2018 
ժ.10:59 

21/07/2018 
ժ.13:45 

Քաղաքային աղբավայրի 
տնօրեն Կարապետյանից 

տեղեկատվություն է 
ստացվել, որ աղբավայրում 
բռնկված հրդեհը մարելու 

համար անհրաժեշտ է 
օգնություն: Այրվել է մոտ 10 

խմ կուտակած աղբ: 

Ժ.11:44-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.11:56-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.12:14-ին, մարվել՝ 
ժ.12:34-ին: Տեղեկացվել են 

ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 
ոստ. ավագ լեյտենանտ Նավասարդյանը, 

ՄՀ և ՏԱՏ առաջատար մասնագետ 
Ավագյանը: 

քաղաքացի 
Դովլաթյանից 0 0 

Արարատ ք. Արտաշատ 
Իսակովի 

Կենցաղային 
(փակ դուռ) 

21/07/2018 
ժ.13:27 

21/07/2018 
ժ.14:25 

Թիվ 101 շենքի 7-րդ 
բնակարանի դռան 

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

քաղաքացի 
Աբրահամյանից 0 0 



փողոցի թիվ 
101 շենքի 7-րդ 

բնակարան 

փականը խափանվել է, 
ինչից բնակարան մուտք 

գործելը դարձել է 
անհնարին. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

կանչի վայր է հասել ժ.13:38-ին: Ժ.14:15-
ին հրշեջ-փրկարարները բացել են 

Ռաֆիկ Աբրահամյանի բնակարանի 
դուռը: Տեղեկացվել է ոստիկանության 
Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 

Վարդանյանը: 

Արարատ 
գ. Մասիս 4-րդ 

փողոցի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 21/07/2018 
ժ.16:09 

21/07/2018 
ժ.17:26 

Գառնիկ Մելքոնյանին 
պատկանող հողամասում 

այրվել է մոտ 1000քմ 
խոտածածկույթ և 

ջերմահարվել՝ 55 սերկևիլ, 
14 խնձորենի և 40 
դեղձենու տնկի: 

Ժ.16:11-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.16:20-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.16:30-ին, մարվել՝ 
ժ.17:00-ին: Տեղեկացվել են 

ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 
ոստ. մայոր Վարդանյանը, ՄՀ և ՏԱՏ 
առաջատար մասնագետ Ավագյանը: 

քաղաքացի 
Մեսրոպյանից 0 0 

Արարատ Այնթապ գյուղի 
սկզբնամասում 

Վերահսկվող 
կրակ 

21/07/2018 
ժ.19:30 

21/07/2018 
ժ.20:25 

Ահազանգ է ստացվել այն 
մասին, որ Արտաշատ 

Երևան 
ավտոճանապարհին` 

Մխչյան գյուղի 
մոտակայքում այրվում է 

ցորենի հնձած արտ: 

Ժ.19:32-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.19:52-ին: Պարզվել 
է, որ Այնթապ գյուղի սկզբնամասում 

հսկողությամբ այրվում է Ալիկ 
Թամոյանին պատկանող մոտ 1.2 հա 
ցորենի հնձած արտը: Տեղեկացվել են 

ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 
ոստ. մայոր Վարդանյանը, ՄՀ և ՏԱՏ 

առաջատար մասնագետ-տեսուչ 
Ավագյանը: 

քաղաքացի 
Չիբուխչյանից 

0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Շահումյան 

փողոցի թիվ 30 
շենքի 11-րդ 

բնակարան (3-
րդ հարկ) 

Օգնություն 
վատառողջ 

քաղաքացուն 

21/07/2018 
ժ.21:43 

21/07/2018 
ժ.22:20 

Թիվ 30 շենքի 11-րդ 
բնակարանի (3-րդ հարկի) 
վատառողջ քաղաքացուն 

իր բնակարանից 
շտապօգնության 
ավտոմեքենային 

մոտեցնելու համար 
անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը։ 

Ժ.21:45-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.21:53-ին: Ժ.22:14-

ին հրշեջ-փրկարարները Ռոզա 
Հովհաննիսյանին (ծնվ. 1964թ.) 

ցուցաբերել են համապատասխան 
օգնություն: 

«1-03» 
ծառայության 
հերթապահ 
Պողոսյանից 

0 0 

Արարատ 

գ. Խաչփար, 
13-րդ փողոցի 
թիվ 4, 6 և 8 

տների 
տնամերձ 

հողատարածքն
երում 

Հրդեհ 
22/07/2018 

ժ.13:09 
22/07/2018 

ժ.14:07 
Այրվել է խոտածածկույթ 

(մոտ 2500 ք.մ): 

Ժ.13:10-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.13:24-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.13:29-ին, մարվել` 
ժ.13:47-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ Ավագյանը, ոստիկանության 

Մասիսի բաժնի ՕՀ ոստ մայոր 
Խաչատրյանը: 

քաղաքացի 
Ասրյանից 0 0 

Արարատ ք. Մասիս, Նոր Կենցաղային 23/07/2018 23/07/2018 Թիվ 7 շենքի 6-րդ Ժ.03:42-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 քաղաքացի 0 0 



թաղամասի 
թիվ 7 շենքի 6-
րդ բնակարան 

(փակ դուռ) ժ.03:32 ժ.04:11 բնակարանի դռան 
փականը խափանվել է, 
ինչից բնակարան մուտք 

գործելը դարձել է 
անհնարին. դուռը բացելու 

համար անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.03:49-ին: Ժ.04:04-

ին Գայանե Ավանեսովան (վարձակալ) 
հրաժարվել է հրշեջ-փրկարարների 

օգնությունից: Տեղեկացվել է 
ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Խաչատրյանը: 

Ավանեսովայից 

Արարատ 
Նիզամի գյուղի 
գերեզմանատա
ն մոտակայքում 

Հրդեհ 23/07/2018 
ժ.14:27 

23/07/2018 
ժ.15:58 

Այրվել է մոտ 1.5 հա 
խոտածածկույթ: 

Ժ.14:29-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.14:38-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.14:47-ին, մարվել` 
ժ.15:02-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ Ավագյանը, ոստիկանության 
Մասիսի ՕՀ ոստ. մայոր Լեվոնյանը, ԱԱԾ 

հերթապահ ենթասպա Մանուկյանը: 

քաղաքացի 
Եղյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Մասիս 
Կենտրոնական 
հրապարակ 5/2 

հասցեում 
գտնվող 
«Նոյան» 

ռեստորանային 
համալիրի 

այգում 

Հրդեհ 24/07/2018 
ժ.04:02 

24/07/2018 
ժ.05:22 

Այրվել է փայտյա 
ցանկապատի 

կառուցատարրերը (18 քմ) 
և վառելափայտ (0,5 քմ): 

Ժ.04:06-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.04:11-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.04:30-ին, մարվել` 
ժ.04:48-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ Ավագյանը, Մասիսի ՈԲ ՕՀ 

ոստ մայոր Լեվոնյանը: 

քաղաքացի 
Գևորգյանից 0 0 

Արարատ 
Արմաշ գյուղի 

պոմպակայանի 
դիտահորի մեջ 

Օձի 
հայտնաբերում 

25/07/2018 
ժ.09:55 

25/07/2018 
ժ.10:48 

Պոմպակայանի դիտահորի 
մեջ նկատվել է օձ, որին 

բռնելու և անվտանգ 
տարածք տեղափոխելու 
համար անհրաժեշտ է 

փրկարարաների 
օգնությունը: 

Ժ.09:57-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 24 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.10:21-ին: Ժ.10:29-

ին հրշեջ-փրկարարները հայտնաբերել են 
գյուրզա տեսակի օձ և տեղափոխել 

անվտանգ տարածք: 

քաղաքացի 
Զեյնալյանից 

0 0 

Արարատ 

գ. Այգավան 
Ազատամարտի
կների փողոցի 

թիվ 9 տուն 

Կենցաղային 
(փակ դուռ) 

25/07/2018 
ժ.11:11 

25/07/2018 
ժ.12:19 

Թիվ 9 տան դուռը բացելու 
համար անհրաժեշտ է 

փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.11:12-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.11:27-ին: Ժ.11:23–
ին հրշեջ-փրկարարները բացել են Կամո 

Մկրտչյանի (ծնվ. 1963թ.) տան դուռը: 

ոստիկանության 
Վեդու բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր 
Ղազարյաինց 

0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Օգոստոսի 23 

փողոցում` 
նախկին 

ծննդատան 
շենքում 

Հրդեհ 25/07/2018 
ժ.17:59 

25/07/2018 
ժ.18:45 

Այրվել է պատուհանի 
փայտյա շրջանակը՝ մոտ 3 

ք.մ: 

Ժ.18:01-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.18:05-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.18:10-ին, մարվել՝ 
ժ.18:17-ին: Տեղեկացվել են 

ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ՕՀ 
ոստ. մայոր Վարդանյանը, ՄՀ և ՏԱՏ 
գլխավոր մասնագետ Խաչատրյանը: 

քաղաքացի 
Միսակյանից 0 0 



Արարատ 

գ. Ոսկետափ 
Երևան-Մեղրի 
ավտոճանապա
րհի 43-րդ կմ-ի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 
25/07/2018 

ժ.19:19 
25/07/2018 

ժ.21:43 

Այրվել է Սարգիս 
Մուրադյանին պատկանող 
ցորենի հնձած արտը մոտ 

5հա, ջերմահարվել` Արման 
Միհրանյանին պատկանող 

6 բերքատու և 4 
դեկորատիվ ծառ: 

Ժ.19:21-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.19:37-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.19:49-ին, մարվել՝ 
ժ.20:41-ին: Տեղեկացվել են 

ոստիկանության Վեդու բաժնի ՕՀ ոստ. 
մայոր Ղազարյանը, ՄՀ և ՏԱՏ ՀՎ և ՔԲ 

գլխավոր մասնագետ-տեսուչ 
Խաչատրյանը։ 

քաղաքացի 
Սարդարյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Մասիս 
Հերացու 

փողոց, ԲԿ-ի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 25/07/2018 
ժ.20:53 

25/07/2018 
ժ.21:45 

Այրվել է Արտակ 
Սարգսյանին պատկանող 
«Toyota Camry» մակնիշի 

81CC111 պ/հ 
ավտոմեքենայի դիմային 

հատվածը: Հրշեջ-
փրկարարները փակել են 

ավտոմեքենայի գազի 
բալոնի փականը: 

Ժ.20։56-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.21:04-ին: Մինչ 
հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 

հասնելը՝ հրդեհը մարվել է տեղի ուժերով: 
Տեղեկացվել են ոստիկանության Մասիսի 

բաժնի ՕՀ ոստ. փոխգնդապետ 
Ասատրյանը, ՄՀ և ՏԱՏ տեսչական 

բաժնի առաջատար մասնագետ-տեսուչ 
Ավագյանը։ 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Բաղրամյան 

փողոցի թիվ 26 
հասցեում 
գտնվող 
չգործող 

եվրոպատուհա
նների 

արտադրամաս
ի սենյակներից 

մեկում 

Օձի 
հայտնաբերում 

26/07/2018 
ժ.12:39 

26/07/2018 
ժ.13:02 

Թիվ 26 հասցեում գտնվող 
չգործող 

եվրոպատուհանների 
արտադրամասի 

սենյակներից մեկում օձ է 
նկատվել, որին բռնելու և 

անվտանգ տարածք 
տեղափոխելու համար 

անհրաժեշտ է 
փրկարարաների 

օգնությունը: 

Ժ.12:41-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.12:46-ին: Ժ.12:55-

ին հրշեջ-փրկարարները հայտնաբերել են 
լորտու և տեղափոխել անվտանգ 

տարածք: 

քաղաքացի 
Գևորգյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Սամվել 

Հակոբյան 
փողոցի թիվ 11 

տան 
սենյակներից 

մեկում 

Օձի նկատման 
դեպք 

26/07/2018 
ժ.14:00 

26/07/2018 
ժ.14:37 

Թիվ 11 տան սենյակներից 
մեկում նկատվում է օձ, 
որին բռնելու համար 

անհրաժեշտ է 
փրկարարների 
օգնությունը: 

Ժ.14:06-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.14:12-ին: 
Տեղազննման արդյունքում օձ չի 

հայտնաբերվել: 

քաղաքացի 
Մհերյանից 0 0 

Արարատ 

գ. Վերին 
Արտաշատ 
Թումանյան 

փողոցի թիվ 25 
տան բակում 

Հրդեհ 26/07/2018 
ժ.14:40 

26/07/2018 
ժ.15:36 

Այրվել են թոնրատան 
(սեփականատեր` Հովսեփ 

Հովսեփյան)  տանիքի 
փայտյա կառուցատարրերը 

մասամբ (մոտ 10 ք.մ), 
թոնրատանը կից 

կուտակված ճյուղեր, 
խոտածածկույթ (մոտ 

150ք.մ) և ջերմահարվել՝ 2 

Ժ.14:42-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.14:51-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.15:06-ին, մարվել` 
ժ.15:15-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ Ավագյանը, ոստիկանության 

Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 
Հովսեփյանը: 

քաղաքացի 
Հմայակյանից 

0 0 



ծառ: 

Արարատ 
գ. Այնթապ 

թիվ 13 փողոցի 
վերջնամասում 

Հրդեհ 26/07/2018 
ժ.15:59 

26/07/2018 
ժ.16:48 

Այրվել է խոտածածկ 
տարածք՝ մոտ 1500 քմ: 

Ժ.16:01-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.16:11-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.16:16-ին, մարվել` 
ժ.16:28-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
Ավագյանը, ոստիկանության Մասիսի 

բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր Լևոնյանը: 

քաղաքացի 
Համբարձումյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Մասիս, 2-րդ 
թաղամասի 

վերջնամասում 
գտնվող 
չգործող 

կաթսայատան 
տարածքում 

Հրդեհ 26/07/2018 
ժ.20:30 

26/07/2018 
ժ.21:11 

Այրվել է մոտ 1500 ք.մ 
խոտածածկ տարածք: 

Ժ.20:31-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.20:35-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.20:46-ին, մարվել` 
ժ.20:57-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ Ավագյանը, ոստիկանության 

Մասիսի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 
Լևոնյանը: 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 

0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Օգոստոսի 23 
փողոցի թիվ 

136 հասցեում 
գտնվող 

«Վիվա-Սել» 
ՓԲԸ-ի 

գրասենյակի 
մոտակաքում 

Հրդեհ 27/07/2018 
ժ.13:44 

27/07/2018 
ժ.14:19 

Այրվել է մոտ 400 ք.մ 
խոտածածկույթ: 

Ժ.13:46-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.13:50-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.13:56-ին, մարվել` 
ժ.14:00-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ Խաչատրյանը, 

ոստիկանության բաժնի Արտաշատի ՕՀ 
ոստ. մայոր Հովսեփյանը: 

քաղաքացի 
Խաչատրյանից 

0 0 

Արարատ 

ք. Վեդի 
Թումանյան 

փողոցի 
սկզբնամասում՝ 
«Կանխարգելիչ 
ախտահանման 

դուստր 
ձեռնարկությու

ն» ՓԲԸ-ի 
հողատարածքո

ւմ 

Հրդեհ 27/07/2018 
ժ.20:09 

27/07/2018 
ժ.20:59 

Այրվել է մոտ 200 ք.մ 
խոտածածկույթ: 

Ժ.20:12-ին  դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.20:15-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.20:26-ին, մարվել` 
ժ.20:38-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ Խաչատրյանը, 

ոստիկանության Վեդու բաժնի ՕՀ ոստ. 
ավագ ենթասպա Գաբրելյանը, ԱԱԾ 

հերթապահ ավագ ենթասպա 
Թովմասյանը: 

 
 
 

քաղաքացի 
Կարախանյանից 

 
 
 

0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Օգոստոսի 23 

փողոցի 
չգործող 

հույրանոցում 

Կեղծ կանչ 
(հրդեհի) 

27/07/2018 
ժ.22:13 

27/07/2018 
ժ.22:25 

Ահազանգ է ստացվել, որ 
Օգոստոսի 23 փողոցի 
չգործող հույրանոցում 

հրդեհ է: 

Ժ.22:14-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.22:15-ին: 
Հետախուզման արդյունքում հրդեհի 

նշաններ չեն հայտնաբերվել: Տեղեկացվել 
են ՄՀ և ՏԱՏ տեսչական բաժնի 

առաջատար մասնագետ Խաչատրյանը, 
Արտաշատի ՈԲ ՕՀ ոստ. մայոր 

Հովսեփյանը: 

քաղաքացի 
Պողոսյանից 0 0 



Արարատ 

գ. Ուրցաձոր 
Խանջյան 

փողոցի թիվ 1 
տան բակում 

Հրդեհ 28/07/2018 
ժ.10:20 

28/07/2018 
ժ.14:23 

Այրվել է Աշոտ Մկրտչյանին 
պատկանող հավաբնի 

տանիքի 
կառուցատարրերը՝ 

մասնակի (մոտ 4 ք.մ), 300 
հակ անասնակեր, 5 խ.մ 

գոմաղբ և ջերմահարվել՝ 6 
բերքատու ծառ: 

Ժ.10:21-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.10:35-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.10:48-ին, մարվել` 
ժ.13:20-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

գլխավոր մասնագետ-տեսուչ 
Խաչատրյանը, ոստիկանության Վեդու 

բաժնի հերթապահ ոստ. մայոր 
Ղազարյանը: 

քաղաքացի 
Գասպարյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Արազի փողոցի 
թիվ 5 շենքի 8-
րդ բնակարան 

Հրդեհ 28/07/2018 
ժ.18:24 

28/07/2018 
ժ.18:39 և 
ժ.19:05 

Պատշկամբում 5 կգ-ոց 
գազի բալոնից տեղի է 
ունեցել արտահոսք՝ 

հրդեհի բռնկմաբ: Այրվել է 
Լաուրա Ազիզյանին 
պատկանող 8-րդ 

բնակարանի պատշգամբի 
կառուցատարրերը` 5 ք.մ, 

օդորակիչը՝ մասնակի, 
բազմոց և կենցաղային 

իրեր: 

Ժ.18:25-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.18:27-ին: Ժ.18:25-
ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 ՀՓՋ-ից 

երկրորդ մարտական հաշվարկը, որը 
ժ.18:35-ին, անհրաժեշտությունը 

վերանալու պատճառով, վերադարձվել է: 
Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.18:31-ին, 

մարվել՝ ժ.18:46-ին: Տեղեկացվել են 
էլ.ցանցի հերթապահ Ավագյանը, ՄՀ և 

ՏԱՏ պետ Ալեքսանյանը,ոստիկանության 
Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. ավագ 
լենտենանտ Մաթևոսյանը, «1-03» 

ծառայության հերթապահ Դավթյանը: 

անձը չպարզված 
քաղաքացուց 

0 0 

Արարատ 

Այնթապ-
Մասիս 

ավտոճանապա
րհի 3-րդ կմ-ի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 28/07/2018 
ժ.19:17 

28/07/2018 
ժ.20:06 

Այրվել է մոտ 3000 ք.մ 
ցերենի արտ, և 0,5 գ.մ 

էլ.սյուն՝ մասնակի:   

Ժ.19:19-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.19:24-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.19:36-ին, մարվել՝ 
ժ.19:42-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
առաջատար մասնագետ Ավագյանը, 
ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Սահակյանը: 

քաղաքացի 
Ազարյանից 0 0 

Արարատ 

Երևան-Մեղրի 
ավտոճանապա
րհի 43-րդ կմ-ի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 28/07/2018 
ժ.22:12 

29/07/2018 
ժ.00:02 

Այրվել է Արկադի 
Հայրապետյանին 

պատկանող 
հողատարածքում մոտ 1.5 
հա հնձած ցորենի արտ: 

Ժ.22:15-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 26 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.22:34-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.22:43-ին, մարվել` 
ժ.23:08-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 
գլխավոր մասնագետ Խաչատրյանը, 

ոստիկանության Վեդու բաժնի ՕՀ ոստ. 
մայոր Ղազարյանը: 

քաղաքացի 
Արտեմյանից 0 0 

Արարատ 

գ. Նորաշեն 
Թումանյան 

փողոցի թիվ 25 
և 27 տներ 

Հրդեհ 29/07/2018 
ժ.09:35 

29/07/2018 
ժ.11:49 և 

11:50 

Այրվել է  Մարատ 
Սարգսյանին (ծնվ. 1966թ.) 
պատկանող թիվ 27 տան 

տանիքը մոտ 200 քմ, 
տանիքում կուտակված` 100 
հակ անասնակեր, մոտ 400 

փայտյա արկղ և Նազիկ 

Ժ.09:37-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից երկու մարտական հաշվարկ, 

որոնք կանչի վայր են  հասել ժ.09:46-ին: 
Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.10:15-ին, 
մարվել՝ ժ.11:15-ին: Տեղեկացվել են 

ոստիկանության Արտաշատի բաժնի 
հերթապահ ոստ. մայոր Վարդանյանը, 

քաղաքացի 
Սարգսյանից 0 0 



Մարգարյանին (ծնվ. 
1989թ.) պատկանող թիվ 

25 տան տանիքի  փայտյա 
կառուցատարերը մոտ 5քմ: 

ԱԱԾ հերթապահ ավագ ենթասպա 
Թովմասյանը,ՄՀ և ՏԱՏ տեսչական 

բաժնի առաջատար մասնագետ-տեսուչ 
Ավագյանը: 

Արարատ 

Երևան-Երասխ 
ավտոճանապա
րհի 24-րդ կմ 
Բուրաստան 

գյուղի 
վարչական 
տարածքում 

Հրդեհ 29/07/2018 
ժ.11:48 

29/07/2018 
ժ.12:40 

Այրվել է  մոտ 7000քմ 
ցորենի հնձած արտ և մոտ 
50քմ ցորենի չհնձած արտ: 

Ժ.11:50-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.11:58-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.12:07-ին, մարվել՝ 
ժ.12:25-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, 

ոստիկանության Արտաշատի  բաժնի 
հերթապահ ոստ. մայոր Վարդանյանը, 

ԱԱԾ հերթապահ ավագ ենթասպա 
Թովմասյանը: 

քաղաքացի 
Հայրապետյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Արտաշատ 
Ազատամարտի
կների փողոցի 

թիվ 3 տան 
բակում 

Հրդեհ 29/07/2018 
ժ.14:53 

29/07/2018 
ժ.15:35 

Այրվել է  մոտ 300քմ 
խոտածածկույթ, 4 մք փայտ 

(ծառի ճյուղ) և 
ջերմահարվել 2 պտղատու 

ծառ, 3 խաղողի վազ: 

Ժ.14:56-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.15:00-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.15:05-ին, մարվել՝ 
ժ.15:18-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, ԱԱԾ 

հերթապահ ավագ ենթասպա 
Թովմասյանը, ոստիկանության 

Արտաշատի  բաժնի հերթապահ ոստ. 
մայոր Վարդանյանը: 

քաղաքացի 
Հովհաննիսյանից 

0 0 

Արարատ 

գ. Ոստան 
Երևանյան 

փողոց, թիվ 118 
հողամասում 

Հրդեհ 29/07/2018 
ժ.17:31 

29/07/2018 
ժ.18:32 

Այրվել է  Ալեքսանդր 
Կարապետյանին 

պատկանող հողամասում 
մոտ 1000 քմ 

խոտածածկույթ և 
ջերմահարվել մոտ 35 

պտղատու ծառ ու մոտ 70 
խաղողի վազ: 

Ժ.17:33-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.17:43-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.17:50-ին, մարվել՝ 
ժ.18:00-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, ԱԱԾ 

հերթապահ ավագ ենթասպա 
Թովմասյանը, ոստիկանության 

Արտաշատի  բաժնի հերթապահ ոստ. 
մայոր Վարդանյանը: 

քաղաքացի 
Կարապետյանից 0 0 

Արարատ  Ոստան գյուղի 
վերջնամասում 

Հրդեհ 29/07/2018 
ժ.21:02 

29/07/2018 
ժ.22:28 

Այրվել է  մոտ 1,2 հա 
ցորենի հնձած արտ: 

Ժ.21:05-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.21:21-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.21:30-ին, մարվել՝ 
ժ.21:50-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, ԱԱԾ 

հերթապահ ավագ ենթասպա 
Թովմասյանը, ոստիկանության 

քաղաքացի 
Բալյանից   

0 0 



Արտաշատի  բաժնի հերթապահ ոստ. 
մայոր Վարդանյանը: 

Արարատ 

գ. Դարբնիկ, 2-
րդ փողոցի 

սկզբնամասում 
գտնվող 

տնամերձ 
հողատարածքն

երում 

Հրդեհ 30/07/2018 
ժ.10:34 

30/07/2018 
ժ.11:55 

Այրվել է խոտածածկույթ 
(մոտ 4000 ք.մ) և մասնակի 
ջերմահարվել են պտղատու 

ծառեր (5 հատ): 

Ժ.10:35-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.10:48-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.11:14-ին, մարվել` ժ.11:29-
ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ տեսչական 

բաժնի առաջատար մասնագետ 
Ավագյանը, ոստիկանության Մասիսի 

բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր Լևոնյանը: 

քաղաքացի 
Եսայանից 0 0 

Արարատ 

գ. Մրգավետ 
Արցախի 

փողոցի թիվ 36 
տան բակում 

Հրդեհ 30/07/2018 
ժ.12:47 

30/07/2018 
ժ.13:54 

Այրվել է խոտածածկույթ 
(մոտ 500 քմ) և մասնակի 
ջերմահարվել են խաղողի 

վազեր (5 գ.մ): 

Ժ.12:51-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.13:05-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.13:10-ին, մարվել` 
ժ.13:23-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ Ավագյանը, ոստիկանության 

Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 
Հովսեփյանը: 

քաղաքացի 
Մուրադյանից 0 0 

Արարատ 

ք. Մասիս, Նոր 
թաղամաս 3-րդ 
փողոցի թիվ 35 

տան բակում 

Հրդեհ 30/07/2018 
ժ.19:33 

30/07/2018 
ժ.20:07 

Այրվել  է թիվ 35 տան 
բակի (սեփականատեր` 

Լևոն Կիրակոսյան) 800 քմ 
խոտածածկույթը: 

Ժ.19:35-ին  դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.19:43-ին: Մինչ 
հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 

հասնելը՝ հրդեհը մարվել է տեղի ուժերով: 
Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ տեսչական 

բաժնի առաջատար մասնագետ 
Ավագյանը, ոստիկանության Մասիսի 

բաժնի ՕՀ ոստ.մայոր Լևոնյանը: 

քաղաքացի 
Մուրադյանից 0 0 

Արարատ 

գ. Հովտաշատ 
Բաղրամյան 

փողոցի թիվ 13 
տան դիմաց 

Հրդեհ 30/07/2018 
ժ.20:44 

30/07/2018 
ժ.21:34 

Այրվել  է խոտածածկույթ 
300 քմ: 

Ժ.20:46-ին  դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.21:04-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.21:07-ին, մարվել` 
ժ.21:14-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ Ավագյանը, ոստիկանության 

Մասիսի բաժնի ՕՀ ոստ.մայոր 
Լևոնյանը: 

քաղաքացի 
Խաչատրյանից 0 0 

Արարատ  
ք. Արտաշատ 
6-րդ ուղեկալի 
մոտակայքում 

Հրդեհ 31/07/2018 
ժ.00:08 

31/07/2018 
ժ.01:37 

Այրվել է հնձած ցորենի 
արտեր (մոտ 3 հա): 

Ժ.00:12-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.00:28-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.00:50-ին, մարվել` 
ժ.01:10-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ Ավագյանը, ոստիկանության 

Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 
Հովսեփյանը: 

քաղաքացի 
Հովասափյանից 0 0 



Արարատ 

ՀՀ պետական 
սահման և 

Զանգակատուն 
գյուղի 

վարչական 
տարածք 

(սահմանամերձ
) 

Հրդեհ 31/07/2018 
ժ.00:24 

31/07/2018 
ժ.04:10 

Այրվել  է (մոտ 5 հա) գարու 
արտեր և խոտածածկույթ 

(մոտ 15 հա): 

Ժ.00:26-ին  դեպքի վայր է մեկնել թիվ 24 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.01:35-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.02:20-ին, մարվել` 
ժ.02:45-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Խաչատրյանը, ոստիկանության Վեդու 

բաժնի ՕՀ-ի օգնական ոստ.ավագ 
Սաֆարյանը: 

Զանգակատուն 
համայնքի 
ղեկավար 

Կարապետյանից 

0 0 

Արարատ 

գ. Արևաբույր 
Արտաշատյան 
խճուղու թիվ 31 

տան դիմաց 

ՃՏՊ 
31/07/2018 

ժ.17:38 
31/07/2018 

ժ.18:47 

«ВАЗ-2106» մակնիշի 
34ON059 պ/հ (վարոդ՝ 

Հակոբ Գրիգորյան, ծնվ. 
1952թ.) ավտոմեքենան 
բախվել է գազատար 
խողովակին, ինչից 

վնասված գազատարից 
տեղի է ունեցել արտահոսք: 

Ժ.17:39-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 25 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.17:52-ին: «1-04» 

ծառայության աշխատակիցները 
վերացրել են վթարը, իսկ հրշեջ-

փրկարարները հոսանքազրկել են 
ավտոմեքենան և փակել գազի բալոնի 

փականը: Տեղեկացվել են Մասիսի «1-03» 
ծառայության հերթապահ Գալստյանը, 

ստացված տեղեկատվությունը 
փոխանցվել է Մասիսի «1-04» 

ծառայության հերթապահ Ռաֆաելյանը, 
ոստիկանության Մասիսի բաժնի ՕՀ 

ոստ. մայոր Խաչատրյանը, ԱԱԾ 
հերթապահ Թովմասյանը: 

քաղաքացի 
Մանուկյանից 0 0 

Արարատ 

գ. Շահումյան 
«Շահումյան» 

ուղեկալը 
սնուցող թիվ 

0638 էլ. 
ենթակայանում 

Հրդեհ 31/07/2018 
ժ.18:41 

31/07/2018 
ժ.19:46 

Թիվ 0638 
էլ.ենթակայանում արագիլը 
վնասել է մալուխներ, տեղի 
է ունեցել կարճ միակցում, 
ինչից արագիլը սատկել է, 

այրվել է 2 գմ մալուխ և 
մոտ 20 քմ խոտածածկույթ: 

Ժ.18:43-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 

կանչի վայր է հասել ժ.19:22-ին: Մինչ 
հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր 
հասնելը՝ հրդեհն իքնամարվել է: 
Տեղեկացվել են ոստիկանության 

Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 
Վարդանյանը, ԱԱԾ հերթապահ ավագ 

ենթասպա Թովմասյանը, ՄՀ և ՏԱՏ 
տեսչական բաժնի առաջատար 

մասնագետ-ավագ տեսուչ Խաչատրյանը: 

ՌԴ սահմանապահ 
զորքերի 

հերթապահ մայոր 
Տիտովից 

0 0 

Արարատ 

Ոստան գյուղի 
սկզբնամասում` 
ձախակոմյան 
հատվածում 

Հրդեհ 31/07/2018 
ժ.21:08 

31/07/2018 
ժ.22:00 

Այրվել է մոտ 2 հա ցորենի 
հնձած արտ: 

Ժ.21:11-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 23 
ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը 
կանչի վայր է հասել ժ.21:23-ին: Հրդեհը 

մեկուսացվել է ժ.21:40-ին, մարվել՝ 
ժ.21:48-ին: Տեղեկացվել են ՄՀ և ՏԱՏ 

տեսչական բաժնի առաջատար 
մասնագետ-տեսուչ Ավագյանը, ԱԱԾ 

հերթապահ ավագ ենթասպա 
Թովմասյանը, ոստիկանության 

Արտաշատի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր 
Վարդանյանը: 

քաղաքացի 
Սարգսյանից 0 0 



 

 

Կատարող՝ Արարատի ՄՓՎ ՃԿԿ 


