
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԲԱՑՎԵԼ Է 
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ԿԵՆՏՐՈՆԸ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

Մարտի 18-ին կայացավ հայ-ռուսական 
մարդասիրական արձագանքման տա րա ծա-
շրջա նային կենտրոնի պաշտոնական բացումը, 
որին մասնակցեց ՀՀ նախագահ Սերժ 
Սարգսյանը: Միջոցառմանը ներկա էին ՀՀ ԱԻ 
նախարար Արմեն Երիցյանը, ՀՀ պաշտ պա նութ-
յան նախարար Ս. Օհանյանը և կենտրոնի բաց-
ման կապակցությամբ  Ռուսաստանից ժամա-
նած պաշտոնական պատվիրակությունը` ՌԴ 
քա ղաքացիական պաշտպանության, արտա-
կարգ   իրավիճակների և տարերային աղետ նե-
րի հետևանքների վերացման հարցերով նա-
խա րար Վլադիմիր Պուչկովի գլխավորությամբ:

Ողջունելով ներկաներին և շնորհավորելով 
հայ-ռուսական մարդասիրական արձա գանք-
ման կենտրոնի բացման կապակցությամբ` ԱԻ 
նախարար Ա. Երիցյանը նշեց, որ կենտրոնի բա-
ցումը հնարավոր դարձավ շնորհիվ երկու պե-
տությունների ղեկավարների դրսևորած քա ղա-
քական կամքի: Կենտրոնի ստեղծումը հա մա-
պա տասխանում է այն առաջնա հեր թություն նե-
րին, որոնք ուրվագծել է ՀՀ նախագահը ՀԱՊԿ-
ում Հայաստանի Հանրապետության նախա գա-
հության ժամանակահատվածում: Նախարարի 
խոսքով՝ կենտրոնի բացումը կարևոր քայլ է` 
ուղղված երկու պետությունների ուժերի, կա րո-
ղությունների, ՀԱՊԿ-ի օպերատիվ ար ձա գանք-
ման և ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության տակ 
գտնվող տարածքների բնակչության անվտան-
գության ապահովման բարձրացմանը:

- Հայ-ռուսական հարաբերություններն 
ունեն հարուստ պատմություն: Այսօր մեր հա րա-
բե րությունները գտնվում են ամենաբարձր մա-

կար դակի վրա: Երկու պետությունների ԱԻ գե-
րա տեսչությունները պետք է իրենց ներդրում 
ունենան հայ-ռուսական փոխշահավետ համա-
գոր ծակցության խորացման գործում: Այսօր երկ-
կողմ հարաբերություններում նոր փուլ է մեկ-
նարկում, որում հայ-ռուսական մարդասիրական 
արձագանքման կենրտրոնը կարևոր դեր կու-
նենա: Աճում է բնածին և տեխնածին աղետների 
թիվը, և կենտրոնը կարձագանքի ոչ միայն Հա-
յաս տանում պատուհասած աղետներին, այլև օգ-
նության ձեռք կմեկնի բոլոր այն երկրներին, 
որոնք օգնություն կխնդրեն մեզանից: Կենտրոնի 
ստեղծ ման նպատակն է զարգացնել և ամ րա-
պնդել ԱԻ հետևանքների կանխարգելման և վե-
րաց ման մեխանիզմները և միջոցները: Այն 
կբարձ րացնի բնակչության պաշտ պա նվա ծութ-
յունը, կապահովի ԱԻ դեպքերին համատեղ օպե-
րա տիվ արձագանքում, ինչպես նաև՝ հնարավոր 
դեպքերի մշտադիտարկումը և կանխատեսումը: 
Ես համոզված եմ, 
որ կենտրոնն ամե-
նաբարձր մա կար-
դա կով կիրա կա-
նացնի իր առա-
քե լությունը: Վըս-
տահ եմ, որ մեզ 
լավ ապագա է 
սպաս վում,- հա վե-
լեց Ա. Երիցյանը:

Ողջույնի խոսքում ՌԴ քաղաքացիական 
պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակների 
և տարերային աղետների հետևանքների վե-
րաց ման հարցերով նախարար Վլադիմիր 
Պուչկովը նշեց, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը 
երկու եղբայրական պետություններ են, որոնք 
կապված են քաղաքական, տնտեսական, սո-
ցիա լական և մշակութային հանգույցներով: 
Նրա խոսքով` երկու ժողովուրդների բարե կա-
մությունը վկայում է այն մասին, որ նրանք 
արդեն ունեն համագործակցության մեծ փորձ և 
փայլուն հեռանկար: 

- Մեր գործակցության ուղղություններից 
մեկը հանդիսանում է արագ և օպերատիվ ար-
ձա գանքումը տարաբնույթ բնածին և տեխնածին 
աղետներին: ՀՀ և ՌԴ ԱԻ գերատեսչությունները 
երկար տարիներ համագործակցում են` ցու ցա-
բերելով  նորագույն մոտեցումներ մասնագետ-
ների վերապատրաստման, նոր և ժամանակակից 
փրկարարական տեխնալոգիաների ստեղծման 
և մշակման ուղղությամբ: Այսօր հայ մաս նագետ-
ները վերապատրաստվում են ՌԴ ամենա բարձ-
րակարգ ուսումնական հաստատություններում: 
Ուզում եմ նշել, որ մենք փորձ ունենք համատեղ 

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ.  
ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է
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աշխատանքի, երբ ՌԴ և ՀՀ հրշեջ-փրկարարները 
կրծքով պաշտպանում էին Նիժնիյ Նովգորոդի 
շրջանի քաղաքները 2009 թ.: Կենտրոնի բաց-
մամբ երկու երկրները նոր քայլ են կատարում 
այս բնագավառում: Ես իմ երախտիքի խոսքն եմ 
ուղղում ՀՀ ԱԻ նախարարին և բոլոր նրանց ով-
քեր մեծ ներդրում ունեցան կենտրոնի բացման 
աշ խատանքներում: Այն իսկապես փայլուն 
ապա գա ունի,- եզրափակեց Վ. Պուչկովը:

Երկու պե տութ յուն-
ների արտա կարգ 
իրա  վի ճակ ների նա-
խա  րար նե րի, ՀՀ 
պաշտ  պա նութ յան 
նախարար    Սեյրան 
Օհանյանի և արա-
րո ղութ յանը մաս -
նակ ցող այլ պա-

տաս    խանատու պաշ    տոնյաների ուղեկցությամբ 
ՀՀ Նախագահը շրջեց նորաբաց կենտրոնում, 
այցելեց Ճգնա ժա մային կառավարման 
կենտրոն, փրկա րա րա կան աշխատանքների 
կառավարման վրա նային ճամբար, ծանոթացավ 
նորաբաց տարա ծաշրջանային կենտրոնի 
գործունեության պայ մաններին:

Կենտրոնի ստեղծման հիմնական նպատակն 
է արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման, 
դրանց հետևանքների վերացմանն ուղղված 
հնարավորությունների և մեխանիզմների զար-
գա ցումն ու հզորացումը: Այն կնպաստի տարա-
ծա շրջանային համագործակցության 
զարգացմանը, կբարձրացնի բնակչության 
պաշտ պանվածության և տարածաշրջանում 
տեղի ունեցած արտակարգ դեպքերին օպե րա-
տիվ արձագանքման մակարդակը: 

Կենտրոնի ստեղծումը պայմանավորված է 
ոչ միայն «ՀՀ և ՌԴ կառավարությունների միջև 
արդյունաբերական վթարների, տարերային 
աղետների կանխման և դրանց հետևանքների 
վերացման բնագավառում համա գործակ ցութ-
յան մասին» համաձայնագրով, այլև հա մա պա-
տաս խանում է «ՀԱՊԿ շրջանակներում արագ 
արձագանքման հավաքական ուժերի ստեղծ-
ման» ծրագրին և ՄԱԿ-ի աղետների ռիսկերի 

նվազեցման միջազգային ռազմավարությանը: 
Կենտրոնի հիմնումը նպատակ ունի նաև զար-
գացնել ՀԱՊԿ անդամ պետությունների` ար տա-
կարգ իրավիճակներին հավաքական արձա-
գանք ման կարողությունները:

Կենտրոնի գործառույթներն են`
• մասնակցություն արտակարգ իրավիճակների 

կանխարգելմանը և վերացմանն ուղղված մի-
ջո ցառումներին` ներառյալ հրդեհաշիջման 
աշ խա տանքների իրականացում,

• արտակարգ իրավիճակներից տուժած բնակ-
չությանն անհետաձգելի մարդասիրական 
օգնության ցուցաբերում,

• ՀՀ և այլ երկրների տարածքներում համատեղ 
նախագծերի և ծրագրերի իրականացում,

• մասնագետների պատրաստում և մարդա սի-
րական ականազերծման նախագծերի իրա-
կա նացում,

• արտակարգ իրավիճակների կանխման և 
վերացման բնագավառում մասնագետների 
ուսուցում և որակավորման բարձրացում,

• ժամանակակից հրշեջ-փրկարարական մի-
ջոց ների և տեխնոլոգիաների փոր ձար կում-
ների իրականացում:
ՀՀ ԱԻ նախարարությունը կենտրոնի տե ղա-

կայման համար հատկացրել է Կոտայքի մարզի 
Գետարգել համայնքի վարչական տարածքում 
գտնվող 17.5 հա մակերեսով տարածք: Նա խա-
տեսվում է, որ հենց սկզբնական փուլում ՌԴ 
կողմը կմատակարարի համապատասխան 
գույք, տեխնիկա և սարքավորումներ:

Արձագանքող ստորաբաժանումների համար`

- ռոբոտոտեխնիկական համակարգեր 
(հրդեհաշիջման և սակրավորական)

- հրշեջ, լեռնափրկարարական, վթա րա-
փրկարարական, ջրափրկարարական մեքե նա-
ներ և ավտոսանդուղքներ

- վթարափրկարարական գործիքներ 
- լեռնափրկարարական լրակազմ 
- մոտորանավակներ
- ջրափրկարարական համազգեստներ
- որոնման սարքավորումներ
- «Օմեգա» շնչառական ապարատներ
- ինժեներական և ավտոմոբիլային 

տեխնիկա
- ամենագնացներ
- արագ արձագանքման փրկարարական 

տեխնիկա
- անօդաչու թռչող սարքեր
- իրազեկման և ազդարարման շարժական 

միջոցներ և այլն:

Համաձայնություն է ձեռք բերվել նաև 
կենտրոնի ավիացիոն բաղադրիչի վերաբերյալ` 
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Ռուսաստանը հերթապահություն իրա կա նաց-
նելու համար կենտրոնին տրամադրելու է ինք-
նաթիռներ (ИЛ-76, БЕ-200) և ուղղաթիռներ  
(Ми-26, К-32):

Բացման արարողությունից հետո ՀՀ և ՌԴ 
արտակարգ իրավիճակների նախարարները 
ՀՀ Նախագահի ներկայությամբ ստորագրեցին 
ՀՀ և ՌԴ կառավարությունների միջև Հայ-
ռուսական մարդասիրական արձագանքման 
կենտրոնի կեցության պայմանների, անձեռ նա-
մխելիությունների և արտոնությունների մասին 
համաձայնագիրը:

Հայաստանի և Ռուսաստանի փրկարար 
ծառայությունների համագործակցության խո-
րաց ման, հայ-ռուսական բարեկամական կա-
պերի ամրապնդման և զարգացման գործում 
ներ դրած նշանակալի ավանդի համար ՌԴ 
քաղաքացիական պաշտպանության, ար տա-
կարգ իրավիճակների և տարերային աղետների 
հետևանքների վերացման նախարար Վ. 
Պուչկովին ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 
պար գևատրեց Բարեկամության շքանշանով՝ 
շնորհակալությամբ հիշելով նրա ներդրումը 
նաև Սպիտակի երկրաշարժի հետևանքների 
վե րացման գործում:

Կենտրոնի ստեղծ   ման նպատակով ռուսական 
կողմի ներդրումը 2016-2018 թթ. համար կազմում 
է 34 մլն ԱՄՆ դոլար և իրականացվելու է Քա-
ղա քացիական պաշտ պա նության մի ջա զ գա յին 
կազմակերպության միջոցով (ՔՊՄԿ):

Դեռևս 2012 թ. ՀՀ և ՌԴ ԱԻ նախա րա րութ-
յունները ստորագրել են «Մար դա սիրական ար-

ձագանքման համատեղ կենտ րոնի ստեղծման 
ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումների 
վերաբերյալ արձանա գրութ յուն», իսկ 2013 թ. 
հաստատվել է «Ռուս-հայկական մար դա սի րա-
կան կենտրոնի ծա վալ մանն ուղղված համատեղ 
միջոցառումների պլանը»: ՀՀ կառավարությունը 
2013 թ. նոյեմբերի 7-ի թիվ 1219-Ա որոշմամբ 
հավանություն է տվել «ՀՀ և ՌԴ կա ռա վա րութ-
յունների միջև ռուս-հայկական մարդասիրական 
արձագանքման կենտրոնի ստեղծման մասին» 
համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը: 
2015 թ. մայիսի 19-ին Մոսկվայում ՀՀ և ՌԴ 

կառավարությունների միջև ստորագրվել է 
ռուս-հայկական մար դա սիրական արձա-
գանք ման կենտրոնի ստեղծման վերաբերյալ 
միջ պե տա կան համաձայնագիրը:

Կենտրոնի արձագանքման աշխա տանք նե-
րում  կներգրավվեն   նաև ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ քաղա-
քա յին որոնողափրկարարական 2 թիմերը, 
որոնք պատվով հաղթահարեցին ՄԱԿ-ի միջ-
ազգային որոնողափրկարարական խոր-
հրդատ վական խմբի (INSARAG) 36-ժամանոց 
չափազանց բարդ և պատվաբեր արտաքին 
որակավորման քննություն-վարժանքը, ստա-
ցան միջազգային որակավորման վկայական և 
դարձան միջազգային փրկարարական ընտա-
նիքի անդամ:

ՌԴ ԱԻ նախարար Վ. Պուչկովը եղավ նաև 
ՀՀ ԱԻ նախարարությունում, ծանոթացավ 
Ճգնա ժամային կառավարման ազգային կենտ-
րոնի տեխնիկական հնարավորություններին և 
աշ խատանքներին: Վ. Պուչկովը փորձնական 
զանգ կատարեց «911» ծառայություն և շնոր հա-
կալություն հայտնեց հայ փրկարարներին 
փայլուն աշխատանքի համար:


