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Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ ՀՀ) 
կառավարության 2015 թվականի  հունվարի 22-ի Արտակարգ իրավիճակներում 
բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության 
ոլորտներում Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների 
պատրաստման և տվյալ ոլորտների հիմնահարցերով բնակչության ուսուցման 
կարգն ու ծրագիրը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 134-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին №46-Ն որոշման հավելված N 1-ի 6-րդ կետի 4-րդ ենթակետի 
և ՀՀ Լոռու մարզպետի 2018 թվականի հունվարի 22-ի №19-Ա որոշմամբ հաս-
տատված «ՀՀ Լոռու մարզի արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 
պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգերի 
նախապատրաստման 2018 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանի» 13.3.1 
կետի` 

Ո ր ո շ ու մ    եմ. 
1. 2018 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում 

անցկացնել ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն 
(այսուհետ՝ ուսումնավարժություն) ««Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում Վանաձորի 
պետական համալսարանի   աշխատակազմի և ուսանողների պաշտպանության 
միջոցառումների կազմակերպումը և իրականացումը» թեմայով: 

2. Ուսումնավարժության նախապատրաստման և անցկացման նպատակով՝ 
1) ուսումնավարժության ղեկավար նշանակել ՀՀ արտակարգ 

իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության (այսուհետ՝ ԱԻՆ ՓԾ) 
Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ, փ/ծ գնդապետ Կարեն 
Հովհաննիսյանին. 

2) հաստատել ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժության 
ղեկավարման շտաբի կազմը՝ համաձայն հավելված 1-ի. 

3) հաստատել ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժության 
նախապատրաստման օրացուցային պլանը՝ համաձայն հավելված 2-ի: 

 
 



3. Ուսումնավարժությանն ընդգրկել` 
1) ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության օպերատիվ 

խումբը, 
2) ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության №36 

Վանաձորի թիվ 1 հրշեջ-փրկարարական ջոկատի  երկու մարտական հաշվարկ, 
3) Վանաձորի պետական համալսարանի արձագանքող ուժերը, 
4) «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության Լոռու 

գազաֆիկացման և գազամատակարարաման Վանաձորի տարածքային 
տեղամասի արձագանքող ուժերը, 

5) «Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության «Արևմուտք» 
տարածքային տեղամասի «Լոռի» տեղամասի արձագանքող ուժերը, 

6) «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության 
«Դեբեդ» մասնաճյուղի արձագանքող ուժերը, 

7) ՀՀ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունից 1 հաշվարկ, 
8) ՀՀ Ոստիկանության Ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական 

գումարտակի 5-րդ վաշտի հաշվարկը, 
9) «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության 

շտապ բուժօգնության ծառայության գծային բրիգադը: 
4. Ուսումնավարժության ղեկավարին՝ 
1) ապահովել ուսումնավարժության անցկացման փաստաթղթերի 

ժամանակին մշակումը և դրանք ուսումնավարժության մասնակիցներին 
տրամադրումը, 

2) կազմակերպել համագործակցությունը ուսումնավարժության 
ղեկավարման շտաբի և ուսումնավարժությանը ներգրավված ուժերի միջև, 

3) ուսումնավարժության անցկացումից հետո հնգօրյա ժամկետում 
ներկայացնել արդյունքների ամփոփման  արձանագրությունը, 

4) ուսումնավարժության անցկացմանը պատրաստ լինելու մասին զեկուցել 
մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-ը: 

5. Ուսումնավարժության մասնակիցներին՝ 
1) ճշգրտել արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանները, 
2) պատրաստ վիճակի բերել ուժերն ու միջոցները, համալրել 

ուսումնավարժությանն ընդգրկվող ստորաբաժանումները անձնակազմով, 
հաշվեցուցակային գույքով, սարքավորումներով և տեխնիկայով, 

3) կազմակերպել ուսումնավարժությանը ներգրավվող անձնակազմի 
նախապատրաստումը` համաձայն հաստատված օրացուցային պլանի, 

4) ուսումնավարժության ընթացքում ապահովել անվտանգության 
կանոնների պահանջների կատարումը, ինչպես նաև չվնասել պետական և 
մասնավոր գույքը: 

6. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը դնել ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Լոռու 
մարզային փրկարարական վարչության պետ, փ/ծ գնդապետ Կարեն 
Հովհաննիսյանի վրա: 

       ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 
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