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Հուլիսի 1-ին պաշտոնապես ազդարարվեց 
ամա ռային լողաշրջանի բացումը:

ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Գեղարքունիքի մարզային 
փրկարարական վարչության պետ, փ/ծ գնդա-
պետ Էդիկ Գալստյանը Հատուկ ջրափրկա րա-
րա կան ջոկատի փրկարարներին հաջող և ան-
փորձանք ծառայություն մաղթեց` նշելով ուժե-
ղացված ծառայության անցնելու մասին.

- Առավոտյան ժամը 09:00-ից մինչև երեկոյան 
ժամը 21:00-ն հերթապահություն է սահմանված 
Սևանա լճի ամբողջ տարածքում: Ունենք 
անհրա ժեշտ հանդերձանք և տեխնիկա՝ ջրա-
փրկարարական աշխատանքներ իրականաց-
նե լու համար: Մեր հայրենակիցներին կոչ եմ 
անում ուշադրության կենտրոնում պահել երե-
խաներին և հետևել հերթապահություն իրա կա-
նաց նող փրկարարների խորհուրդներին:

Է. Գալստյանը նաև նշեց, որ ծառայությունն 
իրականացվում է Սևանի թերակղզու հանգստ-
յան գոտու տարածքում, Լճափ համայնքի ափա-
մերձ հատվածում և Ծովինար համայնքի տա-
րած քում, ինչպես նաև՝  երեք հանրային լո ղա-
փերում: Սակայն անհրաժեշտության դեպքում 
ջրափրկարարներն արձագանքում են նաև 
մաս նավոր և ՀՀ մյուս մարզերի ջրային տա-
րածք ներում տեղի ունեցող պատահարներին:

Հատուկ ջրափրկարարական ջոկատում ծա-
ռայություն է իրականացնում 33 փրկարար, 
որոնցից 9 ջրասուզակներ են: ՀՋՋ հրամա նա-
տար, փ/ծ կապիտան Ա. Ճզմաչյանը նշեց, որ 
Սևանա լճում համապատասխան խորութ յուն-
ների վրա արդեն տեղադրվել են զգուշացնող 
լո ղանշաններ:

Փրկարարական ծառայությունը հանրային 
լողափերում իրականացվում է դիտարկման 
եղանակով` բարձր աշտարակների վրայից, իսկ 
4 մոտորանավակներով կատարվում են պրո-
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ֆի լակտիկ շրջայցեր, բարձրախոսի միջոցով 
հանգստացողներին տրվում են ցուցումներ և 
հրահանգներ: 

Հատուկ ջրափրկարարական ջոկատն ունի 
ամենագնաց մեքենա, որը կահավորված է 
ջրափրկարարների տեղափոխման և հանգստի 
համար անհրաժեշտ պարագաներով ու ջեռուց-
ման համակարգով։ Այն զինված է անհրաժեշտ 
ջրափրկարարական գույքով՝ փչովի մոտորա-
նա վակ, շարժական էլ. գեներատոր, ստորջրյա 
հետախուզության սարք, շնչառական ապա-
րատ ներ, պահեստային օդամբարներ, ամա ռա-
յին և ձմեռային ջրափրկարարական հանդեր-
ձանք, լապտերներ, կարթաձողեր, հալոգենային 
լու սարձակներ` մթության պայմաններում աշ-
խա տելու համար, պատգարակներ, փրկա րա-
րա կան գործիքներ, առաջին բուժօգնության 
պա րագաներ, ռադիոկապի միջոցներ։ Ջոկատն 
ունի նաև հեռակառավարվող «Գնոմ» սարք, 
որն օգտագործվում է ստորջրյա հետա խու-
զութ յան և նկարահանումների համար` մինչև 
120 մ խորության վրա:

Տեղում կազմակերպվեց ցուցադրական ջրա-
փրկարարական գործողություն, որի ժամանակ 
ներկայացվեցին ջրում տեղի ունեցող դժբախտ 
պատահարներից խուսափելու համար ան հրա-
ժեշտ անվտանգության ու լողամիջոցների շա-
հա գործման կանոնները, ինչպես նաև՝ ջրա-
հեղձ ման ժամանակ ձեռնարկվող առաջին օգ-
նության հմտությունները:
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ՀՀ կառավարության 2006թ. սեպտեմբերի 
7-ի թիվ 1945-Ն «Ջրային լողամիջոցների կա-
ռուցվածքի և անվտանգ շահագործման կա նոն-
ները հաստատելու մասին» որոշմամբ լո ղա-
միջոցները դասակարգվում են երեք դասի: Դա-
սա կարգումը խորհրդանշվում է «Լ» (լճային), 
«Գ» (գետային) կամ «Ջ» (ջրամբարային) տա-
ռա նիշներով` ելնելով լողամիջոցի կա ռուց ված-
քից և ջրային լողավազանի խմբից: 

•	 ինքնագնաց լողամ իջոց  ̀ ջրա վազան նե-
րում շահագործման համար նախատեսված 
շար ժիչով լողամիջոց

•	 զբոսանավ  ̀ ուղևորների փոխադրման, 
ափահանման, ջրային զբոսանքի, էքսկուր սիա-
ների, զվարճալիքների և այլ միջոցառումների 
համար նախատեսված լողամիջոց,

•	 ջրացիկլ  ̀ մոտոցիկլետային տեսակի մե-
խա նիկական շարժիչով լողամիջոց,

•	 լողամիջոցների  կանգատեղի` լողամի-
ջոց ների կայանման, պահպանման, վերա նո-
րոգ ման և այլ աշխատանքների համար նա խա-
տեսված, համապատասխան սարքա վո րում նե-
րով կահավորված առափնյա կառույց,

•	 փրկարարական կայան կամ կետ  ̀ջրային 
ավազանների առափնյա տարածքներում հա-
տուկ կահավորված և փրկարարներով հա մա-
լրված կետեր` նախատեսված ջրում աղետի են-
թա րկվածներին առաջին օգնություն ցու ցա բե-
րելու համար,

•	 լուսանցույց  ̀ լողամիջոցի վրա հաստ 
ապա կիով, ռետինե    շրջանակով անջրաթա-
փանց կլոր պատուհան,
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•	 նավագնացության նշան  ̀ լողամիջոցի 
ան վտանգ երթևեկության ապահովման համար 
հատուկ հարմարանք

Լողամիջոցներ վարել թույլատրվում է այն 
անձանց, ովքեր «Տեխնիկական ան վտանգութ-
յան ապահովման պետական կարգավորման 
մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներով անցել են 
ուսուցում, համապատասխան ատեստավորում 
և սահմանված կարգով ստացել նավավարման 
իրավունքի վկայական:

Լողամիջոցների շահագործումը ջրային 
ավա զաններում թույլատրվում է նավա-գնա-
ցութ յան բացման ժամանակաշրջանի սկզբից 
մինչև դրա ավարտը: Դրա անվտանգ շահա-
գործ ման պատասխանատվությունը կրում է 
լողամիջոցի սեփականատեր հանդիսացող 
իրա  վաբանական կամ ֆիզիկական անձը` ՀՀ 
օրենքով սահմանված կարգով: 

Յուրաքանչյուր լողամիջոց պարտադիր կար-
գով պետք է ունենա հետևյալ փաստաթղթերը`

ա) վկայական լողամիջոցն արտադրական 
վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցելու 
մասին,

բ) փորձագիտական եզրակացություն լողա-
միջոցի տեխնիկական վիճակի մասին,

գ) եզրակացություն լողամիջոցի սանի տա-
րա հիգիենիկ վիճակի մասին,

դ) լողամիջոցի անձնակազմի ցուցակ,
ե) լողամիջոցի տեխնիկական անձնագիր,
զ) լողամիջոցի վերամբարձ սարքավորման 

տեխնիկական անձնագիր,
է) լողամիջոցի սառցարանային տեղա կա-

յանքի տեխնիկական անձնագիր:


