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14. Արտակարգ իրավիճակներ 
14. Emergency situations 

 

14.1. Արտակարգ իրավիճակների 
ընդհանրացված ցուցանիշներ: 2008թ. 
հանրապետությունում գրանցվել է արտա-
կարգ իրավիճակի 7788 դեպք, տուժել է 7241 
մարդ, նրանցից 555-ը զոհվել են, 6686-ը` 
վիրավորվել:  

2007թ. արտակարգ իրավիճակների 
վերացման աշխատանքների իրականաց-
ման նպատակով պատրաստվել և ուսու-
ցանվել է արտակարգ իրավիճակներում 
բնակչության պաշտպանության համա-
կարգի 1722 ղեկավար և մասնագետ: 

14.2. Տարերային աղետներ: Գրանցված 
արտակարգ իրավիճակների դեպքերի 
3.6%-ը բաժին է ընկել տարերային 
աղետներին, որոնց հետևանքով տուժվել է 
10 մարդ (3 զոհ և 7 վիրավոր): 

 14.1. Overall indicators of emergency 
situations. In 2008 7788 cases of emergency 
situations were registered in the republic, 
7241 persons suffered, 555 persons of which 
perished, 6686 – injured. 

 
 In 2008 1722 managers and specialists 

from the system of population protection in 
emergency situations were trained and 
educated in elimination of emergency 
situations.  

 

14.2. Natural calamities. 3.6% of the 
registered cases of emergency situations were 
natural calamities, as a result of which 10 
persons were suffered (3 person of which 
perished and 7 - injured). 

 

 
Գրանցված տարերային աղետների քանակի ու տուժածների թվաքանակի  

բաշխվածությունն ըստ տեսակի, 2008թ.  
Distribution of number of registered natural calamities and number of suffered  

persons by type, 2008 
 

Տուժած մարդկանց թվաքանակը, մարդ 
Number of persons suffered, person 

նրանցից` 
of which 

 Գրանցված դեպ-
քերի քանակը, 

միավոր 
 

Number of regis-
tered cases, unit 

ընդա-
մենը 

 
total 

զոհվել են 
perished 

վիրավորվել են 
injured 

Ուժեղ քամի, փոթորիկ, մրրիկ, պտտահողմ, 
փոշեփոթորիկ  
Strong wind, tornado, storm, sandstorm, dust tornado

44 - - - 

Ամպրոպ, կայծակ 
Thunderstorm, lightning 1 1 1 - 

Կարկուտ         
Hail 34 1 - 1 

Տեղատարափ անձրև 
Downpour   7 - - - 

Սողանք        
Landslide 5 - - - 

Սելավ           
Heavy shower 5 - - - 

Ձյան առատ տեղումներ, բուք, ձյունահողմ 
Abundant snowfall, frost, snowstorm  27 - - - 

Անտառային հրդեհ 
Forest fire 21 - - - 

Ցրտահարություն վեգետացիոն շրջանում 
Frostbite in vegetativ period  2 - - - 

Գետերի վարարումներ և ջրհեղեղ 
High water of rivers and flood 15 - - - 

Փլվածք              8 7 2 5 
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Տուժած մարդկանց թվաքանակը, մարդ 
Number of persons suffered, person 

նրանցից` 
of which 

 Գրանցված դեպ-
քերի քանակը, 

միավոր 
 

Number of regis-
tered cases, unit 

ընդա-
մենը 

 
total 

զոհվել են 
perished 

վիրավորվել են 
injured 

Destruction 
Քարաթափվածք         
Collapse 2 1 - 1 

Երկրաշարժ                
Earthquake 109 - - - 

Ընդամենը 
Total 280 10 3 7 

 
Գրանցված տարերային աղետների քանակի ու տուժածների թվաքանակի  

բաշխվածությունն ըստ ՀՀ մարզերի, 2008թ.    
 

 Distribution of number of registered natural calamities and number of suffered  
persons by RA marzes, 2008  

 

Տուժած մարդկանց թվաքանակը, մարդ 
Number of persons suffered, person 

նրանցից` 
of which  

Գրանցված դեպ-
քերի քանակը, 

միավոր 
 

Number of regis-
tered cases, unit 

ընդա- 
մենը 

 
total 

զոհվել են 
perished 

վիրավորվել են
injured 

ք.Երևան                 
Yerevan city 6 - - - 

Արագածոտն           
Aragatsotn 39 1 - 1 

Արարատ                
Ararat 8 - - - 

Արմավիր                   
Armavir 4 - - - 

Գեղարքունիք            
Gegharkunik 20 - - - 

Լոռի                             
Lori 21 3 1 2 

Կոտայք                    
Kotayk 12 - - - 

Շիրակ                          
Shirak 20 4 1 3 

Սյունիք                     
Syunik 11 2 1 1 

Վայոց ձոր                 
Vayots Dzor 21 - - - 

Տավուշ                     
Tavush 7 - - - 

Երկրաշարժ (1 և ավելի բալային ուժգնությամբ 
ըստ Ռիխտերի սանդղակի) 
Earthquake (1 and upper mark-force by Richter table) 

109 - - - 

Ցրտահարություն                
Frostbite 2 - - - 

Ընդամենը ՀՀ                  
Total RA 280 10 3 7 

 
 
 

14.3. Տեխնածին աղետներ: 
Արտակարգ իրավիճակների դեպքերի 

 14.3. Man-caused catastrophes. 61.0% 
of the registered cases of emergency 
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61.0%-ը բաժին է ընկել տեխնածին 
աղետներին, որոնց հետևանքով տուժել է 
3669 մարդ (449 զոհ, 3220 վիրավոր): 

situations were man-caused catastrophes, as 
a result of which 3669 persons were suffered 
(449 – perished, 3220  - injured). 

 
 

Գրանցված տեխնածին աղետների քանակի ու տուժածների թվաքանակի  
բաշխվածությունն ըստ տեսակի, 2008թ.  

 

Distribution of number of registered man – caused catastrophes and  
number of suffered persons by types, 2008 

 
Տուժած մարդկանց թվաքանակը, մարդ 

Number of persons suffered, person 
նրանցից` 
of which 

 Գրանցված դեպ-
քերի քանակը, 

միավոր 
 

Number of regis-
tered cases, unit 

ընդա- 
մենը 

 
total 

զոհվել են 
perished 

վիրավորվել են 
injured 

Ապրանքատար գնացքների բոլոր վթարները 
All accidents of goods trains 

4 - - - 

Օդաղետ 
Air crashes 

1 11 - 11 

Վթարներ (աղետներ) ավտոճանապարհներին 
Accidents (catastrophes) on highways 

2202 3532 407 3125 

Հրդեհ (պայթյուն) արդյունաբերական օբյեկտ-
ներում 
Fire (explosion) in industrial units 

44 5 2 3 

Հրդեհ (պայթյուն) հեշտ բռնկվող, այրվող, պայ-
թուցիկ նյութեր արտադրող, վերամշակող և 
պահող օբյեկտներում 
Fire (explosion) in units 

10 2 - 2 

Հրդեհ (պայթյուն) տրանսպորտում 
Fire (explosion) in transport 

221 18 8 10 

Հրդեհ (պայթյուն) բնակելի շենքերում և 
շինություններում 
Fire (explosion) in dwelling houses and buildings 

539 78 23 55 

Հրդեհ գյուղատնտեսական օբյեկտներում, 
տարածքներում 
Fire in agricultural units, territories  

31 - - - 

Հրդեհ աղբի մշտական և ժամանակավոր 
կուտակման վայրերում 
Fire in permanent and temporally landfills  

525 2 - 2 

Հրդեհ պահեստավորված անասնակերի, տնկված 
բուսածածկույթի վայրերում (տարածքներում) 
Fire in places of warehoused feed, planting-covered 
places 

727 - - - 

Հրդեհ (պայթյուն) կազմակերպություններում 
Fire (explosion) in organizations 

33 2 1 1 

Հրդեհ (պայթյուն) սոցիալ-կենցաղային 
օբյեկտներում 
Fire (explosion) in social and public utilities  

382 8 4 4 

Արտադրական շենքերի և շինությունների 
փլուզում 
Destruction of production buildings and constructions

3 - - - 

Բնակելի, սոցիալ-կենցաղային նշանակության 
շենքերի և շինությունների փլուզում 
Destruction of residential and social and public 
buildings and constructions 

25 11 4 7 
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Տուժած մարդկանց թվաքանակը, մարդ 
Number of persons suffered, person 

նրանցից` 
of which 

 Գրանցված դեպ-
քերի քանակը, 

միավոր 
 

Number of regis-
tered cases, unit 

ընդա- 
մենը 

 
total 

զոհվել են 
perished 

վիրավորվել են 
injured 

Ընդամենը              
Total 4747 3669 449 3220 

 

Գրանցված տեխնածին աղետների քանակի ու տուժածների թվաքանակի  
բաշխվածությունն ըստ ՀՀ մարզերի, 2008թ. 

 

 Distribution of number of registered man – caused catastrophes and number of  
suffered persons by RA marzes, 2008    

 

Տուժած մարդկանց թվաքանակը, մարդ 
Number of persons suffered, person 

նրանցից` 
of which  

Գրանցված դեպ-
քերի քանակը, 

միավոր 
 

Number of regis-
tered cases, unit 

ընդա- 
մենը 

 
total 

զոհվել են 
perished 

վիրավորվել են
injured 

ք.Երևան                 
Yerevan city 1101 41 15 26 

Արագածոտն           
Aragatsotn 104 7 - 7 

Արարատ                
Ararat 122 13 1 12 

Արմավիր                   
Armavir 135 28 5 23 

Գեղարքունիք            
Gegharkunik 121 5 3 2 

Լոռի                             
Lori 284 8 3 5 

Կոտայք                    
Kotayk 205 7 5 2 

Շիրակ                          
Shirak 168 24 9 15 

Սյունիք                     
Syunik 117 2 1 1 

Վայոց ձոր                 
Vayots Dzor 65 - - - 

Տավուշ                     
Tavush 123 2 - 2 

Ճանապարհատրանսպորտային պատահար 
Accidens  on highways 2202 3532 407 3125 

Ընդամենը ՀՀ              
Total RA 4747 3669 449 3220 

 

14.4. Սոցիալ-կենցաղային աղետներ: 
Արտակարգ իրավիճակների դեպքերի 
35.4%-ը բաժին է ընկել սոցիալ-
կենցաղային աղետներին, որոնց 
հետևանքով տուժել է 3562 մարդ (103 զոհ, 
3459 վիրավոր): 

 14.4. Social and Communal 
catastrophes. 35.4% of the registered cases 
of emergency situations were social and 
communal catastrophes, as a result of 
which 3562 persons were suffered (103 
perished, 3459  - injured). 

 
 

Գրանցված սոցիալ-կենցաղային աղետների քանակի ու տուժածների թվաքանակի  
բաշխվածությունն ըստ տեսակի, 2008թ. 

 

Distribution of number of registered social - everyday catastrophes and number of  
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suffered persons by types, 2008 
 

Տուժած մարդկանց թվաքանակը, մարդ 
Number of persons suffered, person 

նրանցից` 
 

of which 

 Գրանցված դեպ-
քերի քանակը, 

միավոր 
 
 

Number of regis-
tered cases, unit 

ընդա- 
մենը 

 
 

total 
զոհվել են 
perished 

վիրավորվել են 
injured 

Թունավորումներ             
Poisoning 

2664 2893 
29 2864 

այդ թվում`      of which from     
սննդից                            
food 

206 232 1 231 

ալկոհոլից                         
alcohol 

821 821 4 817 

դեղորայքից                    
drug 

645 645 2 643 

կենցաղային և արդյունաբերական 
քիմիական նյութերից 
communal and industrial chemical substances  381 386 9 377 
բնական գազից             
natural gaz 

112 179 5 174 

շմոլ գազից                   
smog 

159 290 6 284 

այլ աղբյուրներից          
other sources 

340 340 2 338 

Ջրահեղձում արհեստական և բնական ծագման 
ջրային ավազաններում  
Drowned in unnatural and natural water basins 21 25 19 6 
Դիակի հայտնաբերում 
Detection of corpse 

55 55 55 - 

Պայթուցիկ սարքերի տեղադրման ահազանգ 
Alarm for setting explosive facilities  

3 - - - 

Զենք, զինամթերքի հայտնաբերում 
Detection of weapon, ammunition  

7 - - - 

Համաճարակներ               
Epidemic 

11 589 - 589 

այդ թվում`      of which     
բնակչության շրջանում   
in population area 

5 589 - 589 

էպիզոոտիա (անասնաճարակ) 
epizootic (wholesale deaths) 

6 - - - 

Ընդամենը                 
Total 

2761 3562 103 3459 
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Գրանցված սոցիալ-կենցաղային աղետների քանակի ու տուժածների թվաքանակի  

բաշխվածությունն ըստ ՀՀ մարզերի, 2008թ. 
 

  Distribution of number of registered social and communal catastrophes and number of  
suffered persons by RA marzes, 2008 

   
Տուժած մարդկանց թվաքանակը, մարդ 

Number of persons suffered, person 
նրանցից 
of which 

 

Գրանցված դեպքերի 
քանակը, միավոր 

 
 

Number of registered 
cases, unit 

ընդամենը 
 
 

total 
զոհվել են 
perished 

վիրավորվել են
injured 

ք.Երևան                 
Yerevan city 

1997 2098 60 2038 

Արագածոտն           
Aragatsotn 

58 68 2 66 

Արարատ                
Ararat 

143 149 3 146 

Արմավիր                   
Armavir 

129 132 3 129 

Գեղարքունիք            
Gegharkunik 

15 18 6 12 

Լոռի                             
Lori 

103 693 10 683 

Կոտայք                    
Kotayk 

155 193 4 189 

Շիրակ                          
Shirak 

125 164 10 154 

Սյունիք                     
Syunik 

7 4  4 

Վայոց ձոր                 
Vayots Dzor 

23 34 1 33 

Տավուշ                     
Tavush 

6 9 4 5 

Ընդամենը ՀՀ           
Total RA 

2761 3562 103 3459 

 
 
 


