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ՃԿԵ ՓԲԸ պատԱիոաԱութաւնք 
ԱասնաԱցնց Թբիլիսիում 
հայացած ԱՊՃ նոԿոննոի 
հոհա^ուղային տոանսպոոտի 
հաոցհոոԱ խոոհոդի 64-ոդ նիստին

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոյի 

գլխավորած պ ա տվիրակությունը մասնակցեց մա յիսի 18-19-ը Թ բիլիսիում կա 

յացած ԱՊՀ երկրների Երկաթուղային տրանսպորտի հարցերով խորհրդի  

64-րդ նիստին:

Խորհրդի օրակարգում ընդգրկված էին միջազգային ուղևորա- և բեռնափո

խադրումների կազմակերպման, բեռնատար վագոնների և կոնտեյներների համա

տեղ օգտագործման, փոխհաշվարկների, միասնական նորմատիվ փաստաթղթերի 

մշակման հարցեր:

Մասնակից երկաթուղիների ղեկավարներն ամփոփեցին աշխատանքի արդ

յունքները, միջազգային ուղևորա- և բեռնափոխադրումների կազմակերպման, շար

ժակազմի սպասարկման և վերանորոգման շուրջ ընդունեցին մի շարք որոշումներ, 

անցկացրին երկկողմանի հանդիպումներ:

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Սերգեյ Վալկոյին հանձնվեց հատուկ 

հավաստագիր, որով Ընկերության Երևան-Բաթումի-Երևան երթուղով գործող 

«Արմենիա» գնացքին այսուհետ շնորհվում է «ֆիրմային» կարգ:

ԱՊՀ երկրների երկաթուղային տրանսպորտի հարցերով խորհուրդը գործում Է 

1992 թվականից և համակարգում Է երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքը 

միջպետական մակարդակին համապատասխան' մշակելով աշխատանքի միասնա

կան հիմունքները: Խորհուրդը և դրա գործադիր մարմինը՝ տնօրինությունը, 

ստեղծվել են ԱՊՀ մասնակից երկրների վարչապետերի 1992 թվականի փետրվարի 

14-ի համաձայնագրի հիման վրա' Համագործակից երկրների միջև կայուն տնտե

սական կապեր ապահովելու նպատակով:

Խորհուրդը քննարկում և որոշումներ Է ընդունում երկաթուղիների գործունեութ

յան, բեռնատար վագոնների և կոնտեյներների համատեղ օգտագործման և տեխնի

կական սպասարկման, ուղևորների և բեռների փոխադրման պայմանների, գնացք

ների անվտանգ երթևեկության, փոխհաշվարկների կազմակերպման, գիտատեխ

նիկական համագործակցության հարցերի շուրջ:

Կայացավ ՃԿԵ) ՓԲԸ Տնօրենների
խորհրդի նիստը

Մայիսի 26-ին Երևանում կա յա 

ցավ «Հարավկովկասյան երկա թու

ղի» ՓԲԸ Տնօրենների խորհրդի հեր

թական նիստը, որը վարում Էր «Ռու

սական երկաթուղիներ» ԲԲԸ նախա

գահ Օլեգ Բելոզյորովը:

Նիստի շրջանակներում ներկայաց

վեցին ընկերության 2015 թվականի և 

2016 թվականի առաջին եռամսկայի 

գործունեության ֆինանսատնտեսա

կան արդյունքները, քննարկվեցին ըն

թացիկ նախագծեր, հաստատվեց բա

րեգործական բյուջեն:

Քննարկումների արդյունքում բո

լոր ներկայացված հարցերի վերաբեր

յալ ընդունվեցին դրական որոշումներ: 

Ընդգծվեց նաև, որ չնայած երկա

թուղային բեռնափոխադրումների շու

կայում տիրող բարդ իրավիճակին, ՀԿԵ 

ՓԲԸ-ն աշխատում է առանց վնասների, 

իսկ կոնցեսիոն պարտավորություն- 

ներն ընկերությունը կատարել է 

102%-ով:

- Ընթացիկ տարվա առաջին ե

ռամսյակում Հարավկովկասյան երկա

թուղին ցուցադրել է դրական տեղա- 

շարժ: Ներդրումային ծրագիրը կա

տարվում է կոնցեսիոն պայմանագրի 

համաձայն, իսկ աշխատանքի արտադ

րողականությունն աճել է 10%-ով, - 

նշեց Օլեգ Բելոզյորովը:

Երևանում կայացան նաև հանդի

պումներ ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգս- 

յանի և տրանսպորտի և կապի նախա

րար Գագիկ Բեգլարյանի հետ: Կողմերը 

քննարկեցին կոնցեսիոն պայմանագրի 

կատարման ընթացքը:

2008-2015 թվականներին «Հարավ

կովկասյան երկաթուղին», որը հանդի

սանում է հայկական երկաթուղու հա

վատարմագրային կառավարող, Հա

յաստանի երկաթուղային տրանսպոր

տի ոլորտում ներդրել է 104 մյրդ 456 մլն 

դրամ: Նախատեսվում է, որ 2016 թվա

կանին ներդրումային ծրագրով ծախսե

րը կկազմեն 2 մլրդ 520 մլն դրամ, ինչը

թույլ կտա լիովին կատարել 2008 

2016 թթ ներդրումային պարտավո 

րությունները և իրականացնել Հայաս

տանի երկաթուղային օբյեկտների ար- 

դիականացումը:

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» 

ՓԲԸ Տնօրենների խորհուրդը գլխավո 

րում Է «Ռուսական երկաթուղիներ» 

ԲԲԸ նախագահ Օլեգ Բելոզյորովը: Դա 

ընդգծում Է այն կարևոր նշանակությու

նը, որը ՌԵ-ն տալիս Է հայաստանյան 

դուստր-ձեռնարկության գործունեութ- 

յանը:

ՃԿԵ-ուՄ ստորագրվեց 2016-2018 թթ. 
Կոլեկտիվ պայմանագիր

Հարավկովկասյան երկաթուղում ստորագրվեց 2016 -2018 թթ նոր Կոլեկ

տիվ պայմանագիր: ՀԿԵ ՓԲԸ գքխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոյի և  ա րհ

միության նախագահ Ալբինա Մ արտիրոսյանի կողմից ստորագրված փ աս

տաթուղթը կարգավորում Է երեքհազարանոց աշխ ատողների կոլեկտիվի և  

գործատուի միջև սոցիալ-աշխատանքային հարաբերությունները:

Ն որ պ ա յմ ա նա գ րի  մ շա կ ո ւմ ը  

սկսվել էր «Հարավկովկասյան երկա

թուղի» ՓԲԸ աշխատողների արհմիու

թենական կազմակերպությունների

միության ձևավորումից հետո: 23 արհ 

միութենական կառույցները միավորող 

նոր կառույցի ստեղծման մասին որո

շումն ընդունվել է 2015 թվականի դեկ

տեմբերի 22-ին կայացած ընդհանուր 

հիմնադիր ժողովի նիստում:

Նոր պայմանագրի ստորագրման 

արարողության ժամանակ ՀԿԵ ՓԲԸ 

գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոն նշեց 

որ տվյալ փաստաթուղթը մշակվում էր 

մոտ 2 ամիս, այն քննարկվել է երկաթու

ղու բոլոր ստորաբաժանումներում: 

ՀԿԵ ՓԲԸ աշխատողների արհ 

միութենական կազմակերպություննե 

րի միության նախագահ Ալբինա Մար- 

տիրոսյանն ընդգծեց, որ սոցիալ գոր

ծընկերության զարգացման նպատա 

կով նման հիմնարար փաստաթղթի առ 

կայությունը խիստ կարևոր է ցանկա

ցած կազմակերպության համար: Արհ

միության նախագահը նշեց նաև, որ



2 Երկաթուղային
նոր կոլեկտիվ պայմանագրով պահ

պանվում են երկաթուղայինների բոլոր 

երաշխիքներն ու արտոնությունները: 

Ընդհանուր առմամբ, ՀԿԵ-ի աշ

խատողների համար կգործեն 12 սո

ցիալական ծրագրեր, որոնց տարեկան 

ֆինանսավորումը կկազմի մոտ 200 մլն 

դրամ:

Նոր կոլեկտիվ պայմանագրով եր

կաթուղայինների արհմիությունը լրա

ցուցիչ գործառույթներ է ստանում:

Կոլեկտիվ պայմանագրի հիմնա

կան նպատակների թվում նշվել են, մաս

նավորապես, ՀԿԵ-ի կայուն և արդյու

նավետ գործունեությանը, աշխատող

ների նյութական և սոցիալ ապահո

վությանը, ընկերության գործարար 

համբավի ամրապնդմանը նպաստող

սոցիա լ-ա շխ ա տ ա նքա յին հա րա բե

րությունների համակարգի ձևավորու

մը, կողմերի սոցիալական պատասխա

նատվության ամրապնդումը, աշխա

տանքի անվտանգության մակարդակի 

բարձրացումը, արտադրողականութ

յան աճի ապահովումը, աշխատողների 

և իրենց ընտանիքների, չաշխատող թո

շակառուների բարեկեցության և սո

ցիալական ապահովության երաշխա- 

վորումը:

Պայմանագրով կանոնակարգվում 

են աշխատողների և գործատուի իրա

վունքներն ու պատասխանատվությու

նը, ընկերության կադրային ներուժի 

զարգացման հիմնական սկզբունքները, 

ընկերության աշխատողներին և նրանց 

ընտանիքի անդամներին, չաշխատող

թոշակառուներին տրամադրվող սո

ցիալական երաշխիքները, սոցիալա

կան գործընկերության զարգացման 

հիմնական դրույթները:

Փաստաթուղթը նաև լայնացնում է 

երիտասարդ աշխատողների աջակ

ցության հնարավորությունների շրջա

նակը: Մասնավորապես, գործատուն 

պարտավորվում է աջակցել երիտա

սարդ մայրերի վերապատրաստմանը 

կամ որակավորման բարձրացմանը, 

կազմակերպել երիտասարդական մշա

կութային և մասսայական միջոցառում

ներ, մասնագիտացված մրցույթներ:

246-ում ամփոփհցիԱ
գարնանային ւհՕումհհոհ
արաունտննրօ

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոն ապրիլի 22-ին կայացած խորհրդակցութ

յա ն ժամանակ ամփոփեց երկա թուղու գարնանային հանձնաժողովային զննման արդյունքները, որն անցկացվել էր  

մարտի 30-ից ա պ րիփ  13-ը:

Զ ենումների ա րդ յունքում  ամ- 

փ ոԱ փ վեցին 2015 թ վա կա նին կա 

տ ա րվա ծ երկա թ ուղա յին ենթ ա կա 

ոուցվածքի վերա նորոգմա ն ա շխ ա 

տանքները: Անցած տարի նման ա շ

խատանք էր տ արվել Հայաստանի եր

կաթուղու ողջ երկայնքով. տեղադրվել 

է 4,2 հազար տոննա ոելս (որից 2,1 հա 

զար տոննա նոր ոելսեր), փոխվել է 

20,2 հազար փայտե և 56 հազար եր

կաթբետոնե կոճ, վերանորոգվել 45 կմ 

կոնտակտային ցանց:

2015-ի վերա կա ոո ւցո ւ^ց  հետո 

«Փամբակ» կայարանում շահագործ

ման է հա նձնվել 1989 թվականից պա

րապուրդի մատնված քարշային են

թակայանը, որը կոնցեսիոն պարտա- 

վորությունների կա տ ա րմա ն շրջա 

նա կներում վերա կա նգնվեց Ընկե

րությա ն մա սնա գետ ների ուժերով: 

Այս նախագծով ներդրումների ծավա

լը կ ա զ ^ լ  է 30 մ լն  դրամ, իսկ էներգա-

մատակարարման ոլորտում 2015-ին 

ՀԿԵ-ի ներդրումները գերազանցել են 

230,9 մլն դրամը:

Այժմ ենթակայանն աշխատում է 

ա րդյունա վետ  ա պ ա հ ո վ ե լո վ  կոն

տ ակտ ա յին ցանցի կայուն լարումը, 

երթևեկության անվտանգությունը և եր

կա թուղա յին ենթակա ոուցվա ծքի է

ներգետիկ անվտանգությունը:

ՀԿԵ-ի այս նախագծի շնորհիվ է

լեկտ րա էներգիա  են ստ ա նում նաև 

Փ ա մբա կ  և Ե ղե գ նուտ  գ յո ւղ ե ր ը , 

ստեղծվել են մշտական աշխատատե

ղեր, ինչը  խիստ կարևոր է նման փոքր 

համայնքների համար:

Միայն 2015 թվականին «Հարավ

կովկասյան երկաթուղին» Հայաստա

նի երկաթուղային համակարգի զար

գացմանն ուղղել է 6,5 մ լրդ դրամ, իսկ 

2008-2015 թթ ներդրումների ընդհա

նուր ծավալը գերազանցել է 104,6 մլրդ 

դրամը: Նշված գումարից 77,6 մլրդ դ

<146» ՓԲԸ աշխատողներն 
հարգանքի տուրք մատուց&ցին 
£աւոց ցիղասպանութւան 
ոոհ&ոհ հիշատակին

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ աշխատողները ապ
րիլի 24-ին հարգանքի տուրք մատուցեցին 1915 թվականի Հա
յոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին: Երկաթուղային
ների ^ ծ  պատվիրակությունը գլխավոր տնօրեն Սերգեյ վալ- 
կոյի և «ՀԿԵ» ՓԲԸ ղեկավարության գլխավորությամբ, ծաղիկ
ներ և ծաղկեպսակներ դրեցին Ծիծեռնակաբերդի հուշա- 
համալիրի հավերժ կրակին: Ա ^ ն  տարի երկաթուղայինները 
երթ են կազմակերպում դեպի Ծիծեռնակաբերդ հարգանքի 
տուրք մատուցելով ցեղասպանության 1,5 ^ լի ո ն  ա ն ^ ղ  զոհե
րի հիշատակին:

Հայոց Ցեղասպանությունը XX դարի առաջին ցեղասպա
նությունն է: Հայոց ցեղասպանության փաստը ճանաչել են բազ
մաթիվ երկրներ: Առաջինը դա 1965 թվականին արեց Ուրուգ- 
վայը, որի օրինակին հետևեցին Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Ի
տալիան, Գերմանիան, Հոլանդիան, Հունաստանը, Կիպրոսը, 
Լիբանանը, Կանադան, վենեսուելան, Արգենտինան, Չիլին, 
ԱՄՆ նահանգների ^ ծ  մասը, վատիկանը, Եվրախորհդարա- 
նը, Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը:

ր ա ^  ուղղվել է ենթակաոուցվածքի 

արդիականացմանը, իսկ 26,9 մլրդ 

դրամը շա րժ ա կ ա զմ  թարմացմանը: 

Անցած տարվա ընթացքում երկա

թուղա յինները կենտ րոնա ցել են ո չ 

^ ա յն  ենթակաոուցվածքի արդիակա

նացման, այլև նոր տեխնոլոգիաների 

կիրառման հարցերի վրա: Մասնավո

րապես, երկարատև դադարից հետո 

Երևանի և Գյումրիի լոկոմոտիվային 

դեպ ոներում վ երսկսվեցին  ջերմա - 

քարշերի և էլեկտրաքարշերի ընթա

ցիկ վերանորոգման աշխատանքնե- 

րը: վերանորոգված աոաջին ջերմա- և 

էլեկտրաքարշերն արդեն շահագործ

ման են հանձնված:

Բոլոր վերոնշյա լ աշխատանքնե

րը նպաստեցին էապես բարձրացնելու 

գնացքների երթևեկության անվտան

գության մակարդակը և ենթակաոուց

վածքի որակը: Օրինակ 2016 թվակա

նի աոաջին եռամսյակի արդյունքնե

րով երկաթուղային գծերի գնահատա

կանը բա րելա վվել է 7 քա վո րո վ :

Բացի այդ, ավանդական գարնա

նային զննումը 2016 թվականին ա ն

ցավ նոր սկզբունքներով, ինչն է լ թույլ 

տվեց բա րձրա ցնել աշխատանքների 

որակն ու արդյունավետությունը: Մաս

նա վորա պ ես, հ իմ նա կա ն ^ ջ ո ց ա -  

ոումներից աոաջ պատասխանատու 

ա նձինք կա զմա կերպ եցին նա խ նա 

կան ստուգումներ, ինչը  թույլ տվեց 

մանրակրկիտ պ ատրաստվել գարնա

նային ստուգմանը:

Ա մ փ ո փ ե լո վ  ^ ջ ո ց ա ո ո ւ մ ն ե ր ի  

արդյունքները ՀԿԵ գլխավոր տնօրեն 

Սերգեյ վա լկոն ընդգծեց կայարաննե

րի հերթ ա պ ա հների  գի տ ե լի ք նե ր ի  

բարձրացման անհրաժեշտությունը և 

ա րձ ա նա գ ր ե ց  «Գ յումրի» գծա յին- 

կա յա րա նա յին  վ ա վ ո ր մ ա ն  հա ջո 

ղություններն ա յս հարցում: Սերգեյ 

վ ա լկո ն  նաև ուշադրություն հրավի-

րեց ճա նա պ ա րհա յին վարպետների 

ա շխ ա տ ա նքի կա տ ա րելա գործմա ն 

վրա:

Գարնանային ստուգումների ըն

թացքում բացահայտված բացթողում

ների շարքում Ընկերության ղեկավա

րը մասնավորապես նշեց ջրահեռաց

ման հա մա կա րգի անարդյունավետ 

ա շխ ա տ ա նքը, կա տ ա րվո ղ  ա շխ ա  

տանքների թույլ հսկողությունը:

Սերգեյ վա լկոն պահանջեց ավելի 

ուշադիր վերաբերվել վերանորոգման 

աշխ ա տա նքների տեխ նոլոգիաների 

պահպանմանը ընդգծելով, որ դրանք 

պետք է կատարվեն ա ^նա բա ր ձր մա 

կարդակով:

Զննումների արդյունքներով տար 

բեր կարգապահական տույժերի են

թարկվեցին 42 աշխատողներ, իսկ 

18ը պարգևատրվեցին:

#  2 ապրիլ-հունիս, 2016 թ.
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Հայրենական 
պատերազմում 
զոհված երկաթուղայիններին 
նվիրված հուշատախտակ 
բացվեց Գյումրիի 
երկաթուղային կայարանում

Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 71-ամյակին ըն
դառաջ, մայիսի 7-ին Գյումրիի երկաթուղային կայարանում 
գյումրեցի երկաթուղայիններին նվիրված հուշատախտակ բաց
վեց: Հուշատախտակը Մեծ հայրենականին մասնակցած և նա
հատակված Մկրտիչ Մինասյանի ընտանիքի կողմից էր;

Միջոցառմանը ներկա էին ՀՀ-ում Ռուսաստանի Դաշնության 
արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Վոլինկինը, Շիրակի թեմի ա
ռաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը, Վատիկանում ՀՀ 
արտակարգ և լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանը, Շիրակի 
մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը, Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել 
Բալասանյանը, «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ գլխավոր 
տնօրենի պաշտոնակատար Օլեգ Շատալովը, գյումրեցի պատ
գամավորներ, վետերաններ երկաթուղայիններ;

Այժմ յուրաքանչյուր մարդ, ով մտնելու է երկաթուղային կայա
րան, անպայման մոտենալու է այս հուշաքարին և հարգանքի 
տուրք է մատուցելու զոհվածների հիշատակին;

«ՀԿԵ» ՓԲԸ-ում հատուկ կարևորում են վետերան- 
երկաթուղայինների հետ աշխատանքը և աջակցությունը: Արդեն 
մի քանի տարի շարունակ Ընկերությունը վերականգնում է վե
տերանների տներն ու բնակարանները: Գյումրիի լոկոմոտիվային 
դեպոյի տարածում հիմնվել է Հիշատակի և փառքի ծառուղի, որը 
նվիրված է Հայրենական Մեծ պատերազմին մասնակցած, ինչ
պես նաև Սոցիալիստական Հերոսի կոչմանն արժանացած հայ եր
կաթուղայինների հիշատակին:

Սայիսի 9-ին Հայրենական ՍեՕ 
պատերազմի վետերանների 
համար երթևեկությունը ՀԿէ-ի 
բոլոր էլեկտրավնացքներով 
անվճար էր

Հաղթանակի օրը' մայիսի 9-ին, Հայրենական Մեծ պատերազմի վետերանների 

համար երթևեկությունը «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ բոլոր ներհանրա- 

պետական էլեկտրագնացքներով անվճար էր:

ՀԿԵ ՓԲԸ-ի էլեկտրագնացքները գործում են Երևան-Գյումրի-Երևան, Երևան- 

Արարատ-Երևան, Երևան-Արաքս-Երևան և Երևան-Երասխ-Երևան երթուղինե-
■

րով:

ՃԿԵ-ուՄ տ ոնեցին  
ճաատսԱւսկի օրը

Մայիսի 9-ին վետերան երկաթու

ղայինները և «Հարավկովկասյան եր

կաթուղի» ընկերության անձնակազմը' 

գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոյի 

գլխավորությամբ, հարգանքի տուրք 

մատուցեցին Հայրենական Մեծ պատե

րազմի և Արցախյան ազատամարտի 

ժամանակ զոհվածերի հիշատակին' այ

ցելելով զոհված երկաթուղայինների 

հուշարձանը և Անհայտ զինվորի գերեզ

մանը Հաղթանակի զբոսայգում: Էրե- 

բունի վարչական շրջանում գտնվող 

Ազատամարտիկների այգում հավաք

վածները ծաղկեպսակներ դրեցին զոհ

ված երկաթուղայինների հիշատակին 

նվիրված հուշարձանին:

«Հարավկովկասյան երկաթուղի»

ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոն 

նշեց, որ Մայիսի 9-ը նախկին ԽՍՀՄ-ի 

ողջ տարածքում նշվում է որպես մեկ 

ընդհանուր տոն, որը միավորում է բոլոր 

ժողովուրդներն ու սերունդները:

- 26 միլիոն կյանք' դա ահռելի գին է, 

որը ժողովուրդը վճարեց հաղթանակի 

համար: Դուք' Հայրենական Մեծ պա

տերազմի վետերանները, ջախջախե

ցիք ֆաշիստներին Ստալինգրադում, 

Կուրսկի ճակատամարտում, հաղթա

նակած անցել եք Եվրոպայի ազատագ

րած երկրներով: Մենք շնորհակալ ենք 

ձեզ խաղաղ կյանքի համար, - ասաց 

Սերգեյ Վալկոն:

Ազատամարտիկների այգում տեղի 

ունեցած հավաքից հետո վետերան-

ներն ու ՀԿԵ-ի աշխատակիցները մեկ

նեցին Հաղթանակի զբոսայգի, որտեղ 

ծաղիկներ դրեցին Հավերժական կրա

կի մոտ, իսկ վետերանները նաև ճաշե

ցին զինվորական ճաշարանում:

«ՀԿԵ» ՓԲԸ-ում հատուկ կարևո

րում են վետերան-երկաթուղայինների 

հետ աշխատանքը և աջակցությունը: 

Արդեն մի քանի տարի շարունակ Ընկե

րությունը վերականգնում է վետերան

ների տներն ու բնակարանները: Գյում

րիի լոկոմոտիվային դեպոյի տարածում 

հիմնվել է Հիշատակի և փառքի ծառու

ղի, որը նվիրված է Հայրենական Մեծ 

պատերազմին մասնակցած, ինչպես 

նաև Սոցիալիստական Հերոսի կոչ

մանն արժանացած հայ երկաթուղա

յինների հիշատակին:

Հայրենական Մեծ պատերազմի 

ճակատներում կռվում էին մոտ 600.000 

հայեր, որոնցից մոտ 300.000 զոհվեցին: 

Պատերազմի տարիներին ԽՍՀՄ-ում 

ձևավորվեցին 6 հայկական դիվիզիա

ներ, որոնք հաղթահարեցին Կովկասից 

դեպի Բեռլին տանող դժվար ճանա

պարհը: Ավելի քան 60 հայ գեներա] 

գլխավորում էին Կարմիր բանակի խո

շոր միավորումները' այդ թվում բանակ

ներն ու ճակատները: Պատերազմի ժա

մանակ ցուցադրած խիզախության և ա

րիության համար 70 հազար հայ զին

վոր, սպա և գեներալ պարգևատրվեցին 

ԽՍՀՄ-ի տարբեր շքանշաններով և մե- 

դալներով: Իսկ գերագույն պարգևին' 

Խորհրդային Միության հերոսի կոչ

մանն արժանացան 106 հայ: Փառքի 

շքանշանի լիակատար ասպետ դարձել 

էին 27 հայ:
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£Կէ-ուԱ' ամփոփԱ&ցհն աոատԻԱ հոամսւաԱհ 
աշխատանօհ աոաուԱքԱհոն

«Հ ա րա վկովկա սյա ն ե րկա թ ու

ղի» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Սերգեյ 

Վ ա լկ ո ն  ա պ ր ի լի  4 -ի ն  կ ա յա ց ա ծ  

խորհրդակցությանն ամփոփեց Ըն

կերության աշխ ատանքի ա րդյունք

ները 2016 թվականի ա ռաջին եռամս- 

|ակում:

Ինչպես նշեց Ս.Վալկոե, նշված ժա

մանակահատվածում նկատվել է բեռ

նափոխադրումների աճ ինչպես նախա

տեսվող, այնպես էլ նախորդ տարվա 

ցուցանիշների համեմատ:

ՀԿԵ գյխավոր տնօրենն ընդգծեց, 

որ բեռնափոխադրումների նախատես

վող ցուցանիշն առաջին եռամսյակում 

գերակատարվել է 9,8%-ով, իսկ 2015 

թվականի հունվար-մարտի համեմատ՝ 

ավելացել է 13,1%-ով: Բեռնափոխադ

րումների ծավալը 19,2%-ով ավելացել Է 

նախատեսվածի և 23,7%-ով' անցած 

տարվա առաջին եռամսյակի համե

մատ: Արտահանման բեռնափոխադ

րումները 17,6%-ով գերազանցել են նա

խատեսվող շեմը, իսկ նախորդ տարվա

նույն ժամանակահատվածի ցուցանի

շը' 10,4 հազար տոննայով: Տեղական 

հաղորդակցությունում փոխադրում

ներն աճել են 40,5%-ով, հիմնականում 

ոսկու հանքանյութի հաշվին:

Օրական բեռնումը վագոններով 

հաշվետու ժամանակահատվածում ա

ճել է 28,3%-ով, բեռնաթափումը' 18,5%- 

ով:

Ըստ Ընկերության ղեկավարի ներ

կայացրած տվյալների, լոկոմոտիվի մի

ջին օրական վազքը նախորդ տարվա 

համեմատ ավելացել է 3,4%-ով, իսկ ար- 

տադրողականությունը' 4%-ով: Աճել է 

նաև տեղամասային արագությունը, ո

րը վերջին տ վյա լներո վ  կա զմել է 

34,8 կմ/ժ:

Միևնույն ժամանակ Սերգեյ Վալ- 

կոն արձանագրեց երկաթուղու մի շարք 

որակական ցուցանիշների, մասնավո

րապես, գնացքի քաշի և բեռնատար վա

գոնների պարապուրդի, աշխատանք

ների կատարման բարելավման անհրա- 

ժեշտությունը:

Ընկերության ղեկավարը հատուկ 

ընդգծեց երկաթուղու անվտանգութ

յա ն  հա րցը, նշե լով, որ հունվա ր- 

մարտին գծի բալային գնահատականը 

բարելավվել է 7 կետով և կազմել 88 միա-

վոր :
ՀԿԵ տնօրենը նշեց նաև, որ հաշվե

տու ժամանակահատվածում կոճերի 

փոխման ծրագիրը գերակատարվել Է 

51%-ով' նախատեսվող 1650-ի դիմաց 

փոխվել Է 2490 կոճ:

Երկաթուղու առաջնահերթ խնդիր

ների շարքում ՀԿԵ ՓԲԸ գլխավոր տնօ

րենն ընդգծեց գնացքների անվտանգ 

երթ և եկութ յա ն ա պ ա հովումը: Այլ 

խնդիրների շարքում Սերգեյ Վալկոն 

նշեց նաև բեռնափոխադրումների նոր 

ծավալների ներգրավումը, բյուջեի ե

կամտային և ծախսային հոդվածների 

բալանսի ապահովումը, տեխնիկական 

միջոցների անվտանգությունը և կա

յուն աշխատանքը:

246-ում  ա մփ ոփ ծցհԱ  ա շխ ա տ ա նտ հ ա ոա ունքնեոն  
ա ա ոհւհն

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» 

ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոն 

խորհրդակցության ժամանակ ամփո

փեց ապրիլ ամսվա աշխատանքի արդ- 

ւունքները: Ինչպես նշեց Ս.Վալկոն, 

նշված ժամանակահատվածում նկատ

վել Է բեռնափոխադրումների աճի դրա

կան տեղաշարժ:

ՀԿԵ գլխավոր տնօրենն ընդգծեց, 

որ ապրիլին բեռնափոխադրումների ծա

վալը 7,2%-ով գերազանցել Է 2015-ի նույն 

ամսվա ցուցանիշը: Վիճակագրության 

համաձայն, բեռնումն ապրիլին աճել Է 

10,7%-ով, լրացուցիչ բեռնվել Է 12 հազար 

տոննա:

Արտահանման փոխադրումները գե

րազանցել են նախատեսված ցուցանիշը 

18%-ով կամ 4,4 հազար տոննայով: Ն

ման աճն ապահովել է պղնձի խտա

նյութի փոխադրումների էական ավելա- 

ցումը: Բեռնափոխադրումները տեղա

կան հաղորդակցությունում գերազան

ցել են նախատեսվող ցուցանիշը 8,9%- 

ով կամ 68 հազար տոննայով: Առավել ակ

տիվ աշխատել է Զոդ երկաթուղային կա

յարանը, որն ապահովել է բեռնման 

64,9%-ը (90,7 հազ. տոննա):

Օրական բեռնումը հաշվետու ժա

մանակահատվածում ավելացել է 7,2%- 

ով' նախատեսվող 69-ի դիմաց միջինը 

բեռնվում էր 74 վագոն:

Ընկերության ղեկավարի տվյալնե

րով, աճ է արձանագրվել այնպիսի որա

կական ցուցանիշների գծով, ինչպիսիք 

են գնացքի միջին քաշը (1,5%-ով), տեղա

մասային արագությունը (3,9%-ով), տեխ

նիկական արագությունը (3,3%- ով): Իսկ 

լոկոմոտիվի օրական միջին վազքի և ար

տադրողականության ցուցանիշները 

մնացել են անփոփոխ:

Խոսելով գնացքների ժամանակա

ցույցի մասին ՀԿԵ գլխավոր տնօրենը 

նկատեց, որ ապրիլին 1002 գնացքից ու

շացել են միայն 7-ը: Ուշացման տևո

ղությունը կազմել է 10 ժամ, ինչը 3 ան

գամ պակաս է 2015-ի ցուցանիշից:

Ընկերության ղեկավարը հատուկ 

ընդգծեց անվտանգության հարցը, նշե

լո վ , որ 201 6 թ վա կա նի հունվա ր- 

ապրիլին գծի բալային գնահատականը 

բարելավվել է 9 կետով՝ կազմելով 89 միա- 

վոր: Սերգեյ Վալկոն ընդգծեց, որ երկա

թուղում չկան անբավարար գնահատա

կանի արժանացած կիլոմետրեր:

Ընկերության ղեկավարը հայտնեց, 

որ ապրիլին 77%-ով գերակատարվել է 

կոճերի փոխման ծրագիրը: Փոխվել է 

3070 կոճ, ինչը 343%-ով գերազանցել է 

նախատեսվող ցուցանիշը: Հաշվետու 

շրջանում փոխվել է նաև 1800 երկաթբե

տոնե կոճ:

Երկաթուղու առաջնային խնդիրնե

րի շարքում ՀԿԵ ՓԲԸ գլխավոր տնօ

րենն առանձնացրեց գնացքների ան

վտանգ երթևեկության ապահովումը: 

Այլ հիմնական խնդիրների շարքում Սեր- 

գեյ Վալկոն նշեց բեռնափոխադրումնե

րի նոր ծավալների ներգրավումը, բյու

ջեի եկամտային և ծախսային հոդված

ների բալանսի ապահովումը, տեխնիկա

կան միջոցների անվտանգությունը և կա

յուն աշխատանքը:

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» 

ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոն 

խորհրդակցության ժամանակ ամփո

փեց ապրիլ ամսվա աշխատանքի արդ- 

յունքները: Ինչպես նշեց Ս.Վալկոն, 

նշված ժամանակահատվածում նկատ

վել Է բեռնափոխադրումների աճի դրա

կան տեղաշարժ:

ՀԿԵ գլխավոր տնօրենն ընդգծեց, 

որ ապրիլին բեռնափոխադրումների ծա

վալը 7,2%-ով գերազանցել Է 2015-ի նույն 

ամսվա ցուցանիշը: Վիճակագրության 

համաձայն, բեռնումն ապրիլին աճել Է 

10,7%-ով, լրացուցիչ բեռնվել Է 12 հազար 

տոննա:

Արտահանման փոխադրումները գե

րազանցել են նախատեսված ցուցանիշը 

18%-ով կամ 4,4 հազար տոննայով: 

Նման աճն ապահովել Է պղնձի խտա

նյութի փոխադրումների Էական ավելա- 

ցումը: Բեռնափոխադրումները տեղա

կան հաղորդակցությունում գերազան

ցե լ են նա խ ա տ եսվող  ցո ւց ա ն ի շը  

8,9%-ով կամ 68 հազար տոննայով: Առա

վել ակտիվ աշխատել Է Զոդ երկաթուղա

յին կայարանը, որն ապահովել Է բեռն

ման 64,9%-ը (90,7 հազ. տոննա):

Օրական բեռնումը հաշվետու ժա

մ ա նա կա հա տ վա ծո ւմ  ա վ ե լա ց ե լ Է 

7,2%-ով՝ նախատեսվող 69-ի դիմաց մի

ջինը բեռնվում Էր 74 վագոն:

Ընկերության ղեկավարի տվյալնե

րով, աճ Է արձանագրվել այնպիսի որա

կական ցուցանիշների գծով, ինչպիսիք 

են գնացքի միջին քաշը (1,5%-ով), տեղա

մասային արագությունը (3,9%-ով), տեխ

նիկական արագությունը (3,3%-ով): Իսկ 

լոկոմոտիվի օրական միջին վազքի և ար

տադրողականության ցուցանիշները 

մնացել են անփոփոխ:

Խոսելով գնացքների ժամանակա

ցույցի մասին ՀԿԵ գլխավոր տնօրենը 

նկատեց, որ ապրիլին 1002 գնացքից ու

շացել են միայն 7-ը: Ուշացման տևո

ղությունը կազմել է 10 ժամ, ինչը 3 ան

գամ պակաս է 2015-ի ցուցանիշից:

Ընկերության ղեկավարը հատուկ 

ընդգծեց անվտանգության հարցը, նշե

լո վ , որ 2016 թ վա կա նի հունվա ր- 

ապրիլին գծի բալային գնահատականը 

բարելավվել է 9 կետով' կազմելով 89 միա 

վոր: Սերգեյ Վալկոն ընդգծեց, որ երկա

թուղում չկան անբավարար գնահատա

կանի արժանացած կիլոմետրեր:

Ընկերության ղեկավարը հայտնեց 

որ ապրիլին 77%-ով գերակատարվել է 

կոճերի փոխման ծրագիրը: Փոխվել է 

3070 կոճ, ինչը 343%-ով գերազանցել է 

նախատեսվող ցուցանիշը: Հաշվետու 

շրջանում փոխվել է նաև 1800 երկաթբե

տոնե կոճ:

Երկաթուղու առաջնային խնդիրնե

րի շարքում ՀԿԵ ՓԲԸ գլխավոր տնօ

րենն առանձնացրեց գնացքների ա ն

վտանգ երթևեկության ապահովումը 

Այլ հիմնական խնդիրների շարքում Սեր- 

գեյ Վալկոն նշեց բեռնափոխադրումնե

րի նոր ծավալների ներգրավումը, բյու

ջեի եկամտային և ծախսային հոդված

ների բալանսի ապահովումը, տեխնիկա

կան միջոցների անվտանգությունը և կա 

յուն աշխատանքը:
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էոԱանում կայացավ էվոասիական 
տնտեսական միութւան ԵոԿոնԿոում 
տեխնիկական աուոիտի համակաոօի 
օաոօացման հաոցԿոով 
աշխատանքաւին խմքի նիստը

Ապրիլի 27-ին Երևանում մեկնարկեց Եվրասիական տնտեսական միության 

երկրներում տեխնիկական աուդիտի համակարգի զարգացման հարցերով աշխա

տանքային խմբի երկօրյա նիստը: Միջոցառմանը մասնակցում էին Հայաստանի, 

Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ: 

Մասնակիցներին ողջունեց «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ գլխավոր 

ինժեներ Արամ Եդիգարյանը: Նա նշեց, որ նիստի շրջանակներում կքննարկվեն 

ԵԱՏՄ երկրներում տեխնիկական աուդիտի համակարգի զարգացման հեռա

նկարները, կհամաձայնեցվեն մի շարք կարևոր փաստաթղթեր:

ՀԿԵ գլխավոր ինժեները նշեց նաև, որ պատվիրակները կայցելեն Երևանի եր

կաթուղային հանգույցի մի շարք օբյեկտներ, որտեղ կծանոթանան հայ երկաթու

ղայինների աշխատանքին:

Երևանյան նիստի օրակարգում էր նաև երկաթուղային ոլորտում տեխնիկա

կան աուդիտի միասնական համակարգի մասին համաձայնագրի և 2017-2018 թթ. 

համար համատեղ խնդիրների մշակումը:

Աշխատանքային խմբի նիստի ընթացքում հայ երկաթուղայինների համար 

անցկացված դասընթացի ժամանակ ՌԵ ԲԲԸ Տեխնիկական աուդիտի կենտրոնի 

պետի առաջին տեղակալ Օլեգ Սինկովսկին պատմեց տեխնիկական աուդիտի 

ոլորտում գործող հիմնական պահանջների և կարգավորող ակտերի մասին: Նա 

ներկայացրեց ՌԵ հիմնական նորարարական ձեռքբերումները, մատակարարնե

րի և ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի երկաթուղայինների հետ աուդիտի և 

որակի չափանիշների ոլորտում համագործակցության հիմնական ուղղություննե

րդ

ԵՏԱ անդաս անաություննեոի 
տրանսպորտային հաոցնոոԱ 
խոոհոդակցություն 
Երևանում

Մ ա րտ ի 22-24-ը  Ծ ա ղկա ձորում  

կա յացա վ ԱՊՀ երկրների Երկաթու

ղային տ րանսպորտի խորհրդին կից 

գործող երկաթուղային տրանսպոր

տում օպերատիվ և  վիճակագրական 

հաշվառման հարցերով հանձնաժո

ղովի նիստը:

Ապրխի 7-ին տեղի ունեցավ Եվրա- 

սիական տնտեսական միության ան

դամ պետությունների տրանսպորտի 

բնագավառի իրավասու մարմինների 

ղեկավարների խոհրդակցություն:

Խ որհրդակցությանը մասնակցե

ցին ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախա

րարի առաջին տեղակալ Արթուր Առա- 

քելյանը, ՌԴ տնտեսական զարգացման 

նախարարի առաջին տեղակալ Ալեքսեյ 

Լիխաչևը, ՌԴ տրանսպորտի նախարա

րի տեղակալ Ալեքսեյ Ցիդենովը, Ղա

զախստանի ներդրումների և զարգաց

ման փոխնախարար Ժենիս Կասիմբե- 

կը, «Հարավկովկասյան երկաթուղի» 

ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոն. 

Եվրասիական տնտեսական միության 

անդամ երկրների այլ բարձրաստիճան 

պաշտոնյաներ, ԵՏՄ հանձնաժողովի 

ներկայացուցիչներ:

Բացման խոսքով հանդես եկավ 

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 

առաջին տեղակալ Արթուր Առաքելյա- 

նը: Նա ողջունեց ներկաներին' մաղթե

լով արդյունավետ աշխատանք:

Եվրասիական տնտեսական հանձ

նաժողովի էներգետիկայի և ենթակա- 

ռուցվածքի հարցերով Կոլեգիայի ան

դամ (նախարար) Դանիլ Իբրաևը շնոր

հակալություն հայտնեց հայկական կող

մին ջերմ ընդունելության համար, որից

2այասաանում տեղի ունեցավ 
եոկաթուղային աոանսաոոաում 
օպեոաաիվ և վիճակագոական 
հաշվառման մեթոդաբանության 
հաոցեոով հանձնաժովովի նիսաը

Մ արտի 22-24-ը Ծաղկաձորում կա յացա վ ԱՊՀ երկրների Երկա թուղա յին  

տ րանսպորտի խորհրդին կից գործող երկաթուղային տ րանսպորտում օպե

րատիվ և  վիճակագրական հաշվառման հարցերով հանձնաժողովի նիստը:

Բացելով նիստը' «Հարավկովկաս

յան երկաթուղի» ՓԲԸ գլխավոր տնօ

րեն Սերգեյ Վալկոն ողջունեց մասնա

կիցներին և ներկայացրեց Հայաստանի 

երկաթուղու պատմությունն ու ՀԿԵ-ի 

գործունեությունը:

- 2008 թվականից ՀԿԵ-ի ներդրում

ները Հա յա ստ ա նի երկա թ ուղա յին 

տրանսպորտի ոլորտում կազմել են 

104,6 մլրդ դրամ, որից 77,6 մլրդ դրամն 

ուղղվել է ենթակառուցվածքի արդիա

կանացմանը, իսկ 26,9 մլրդ.' շարժա

կազմի թարմացմանը: Բավական է նշել,

որ մեր աշխատանքի տարիներին վե

րանորոգվել է 48 ենթակայան, 438 կմ եր

կաթուղային գիծ, 37 կամուրջ' այդ 

թվում Հայաստանի երեք ամենահին եր

կաթուղային կամուրջները, որոնք կա

ռուցված էին դեռևս 1898 թվականին: 

Փոխվել է նաև 780 հազար կոճ, - ասաց 

Ընկերության ղեկավարը:

Սերգեյ Վալկոն նկատեց նաև, որ 

վերջին տարիներին իրականացվել են 

մի շարք խոշոր ենթակառուցվածքային 

ծրագրեր: Դրանց թվում են Գյումրիի լո

կոմոտիվային և վագոնային դեպոների,

հետո ներկայացրեց օրակարգում 

ընդգրկված հարցերը։

Օրակարգի առաջին հարցը վերա

բերում էր «Տրանսպորտային համա

ձայնեցված քաղաքականության» ար

ձանագրության կիրառմանը, մասնա

վորապես, ԵՏՄ տարածքում երկաթու

ղային տրանսպորտի միասնական սա

կագների կարգավորմանը և դրանում 

Ղրղզստանի ներգրավմանը;

Ո րոշվեց հետ ա գա յում  հա րցը 

քննարկել Եվրասիական տնտեսական 

միության խորհրդում: Մինչ այդ այն ևս

մեկ անգամ կքննարկվի ղրղզական կող

մի հետ:

Երկրորդ հարցը վերաբերում էր 

«Նավագնացության մասին» համա

ձայնագրի նախագծին: Ներկայացված 

նախագծով առաջարկվում Էր ԵՏՄ ան

դամ երկրների ջրային տրանսպորտի ո

լորտում ստեղծել ինտեգրման նորմա- 

տիվ-իրավական հենք, տրանսպորտա

յին ծառայությունների ընդհանուր շու

կա և ներքին ջրային փոխադրումների 

դեպքում ԵՏՄ անդամ երկրների նավե

րով փոխադրումների իրականացման

Սանահինի մեքենայացված ուղեմասի 

վերականգնումը:

Ընկերության ղեկավարն ընդգծեց 

որ ՀԿԵ-ն այժմ ներդնում է վերանորոգ

ման նոր տեսակներ, որոնք Հայաստա

նում նախկինում չեն կիառվել: Ընկե 

րության գլխավոր տնօրենը մասնավո 

րապես նշեց էլեկտրաքարշերի և ջեր- 

մաքարշերի ընթացիկ վերանորոգումը 

ТР-3 տիպով:

Միևնույն ժամանակ Սերգեյ Վալ- 

կոն տեղեկացրեց, որ ՀԿԵ-ն իրակա

նացնում է բեռնափոխադրումներ աշ

խարհի 75 երկրներ:

Ծաղկաձորում անցկացվող հանձ

նաժողովի նիստին մասնակցում էին Հա 

յաստանի, Բելառուսի, Ռուսաստանի 

Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Տա

ջիկստանի, Ուկրաինայի, Լիտվայի 

Լատվիայի և Էստոնիայի երկաթուղա

յին վարչությունների ներկայացուցիչ- 

ներ:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին 

կոնտեյներների հաշվառման կարգը, 

համաձայնեցվեցին ԱՊՀ երկրների 

տարածքում բեռնափոխադրումներ ի 

րականացնելու դեպքում կոնտեյներ- 

ների օգտագործման կարգը, մշակվե

ցին տարբեր երկաթուղիների միջև 

տվյալներով փոխանակման կանոննե-

համար միասնական կանոններ և պայ- 

մաններ:

Եվրասիական տնտեսական միութ 

յան անդամ պետությունների տրանս

պորտի բնագավառի իրավասու մար

մինների ղեկավարների խորհրդակ 

ցության ավարտին քննարկված հարցե 

րի վերաբերյալ կազմվեց և ստորագր

վեց արձանագրություն:
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ՍէնԱ4№էՎ№ն էՐԿԱԹՈՒԴՈՒ 4 ՈՒՂէՎՈՐԻ 
նՎՏԱնԳՈՒԹՅՈՒնն է

Երեկ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» 

ՓԲԸ գյխավոր տնօրենի' անվտանգության 

գծով տեղակալ ԼԵՎՈՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 

ուղեկցությամբ լրագրողները հնարավո

րություն ստացան անցնել Երեւան-Երասխ 

ճանապարհով և սեփական աչքերով տես

նել, թե ինչպես են կարգավորվում անվտան

գության կանոնների հետ կապված խնդիր

ները:

Եթե նախկինում գուցե կարելի կլիներ 

կանխել գնացքի հետ մարդու կամ անասու

նի բախման որոշ դեպքեր, ապա այսօր դրա 

հավանականությունը նվազագույնի է հա

սել: «Եթե գնացքի քաշը 3000 տոննա է, այն 

ընթանում է սահմանված արագությամբ, ու 

մեքենավարը վտանգ է զգում և արգելակում, 

դրանից հետո էլ գնացքը նվազագույնը 800 

մետր կշարունակի առաջ սլանալ: Իսկ եթե 

վայրէջք լինի կամ, ասենք, գնացքի քաշը լինի 

5000 տոննա, այդ տարածությունը կարող Է 

հասնել 1000-1500 մետրի»,- ասաց Լ.Հակոբ- 

յա նը:

Եվ փաստորեն արգելակները միացնելուց 

հետո մեքենավարը այլևս ոչինչ չի կարող ա

նել ու պարզապես հետևում է դեպքերի հե

տագա ընթացքին: Եվ փնում են դժբախտ 

պատահարներ, որի հետեւանքով մահա

նում են ոչ միայն մեծահասակներ, այլև երե

խաներ, ինչպես, օրինակ, վերջերս եղել է 

Գյումրիի տարածքում:

«Հարավկովկասյան երկաթուղին» ա

մեն տարի կազմակերպում է հանդիպումներ 

լրագրողների, համայնքապետերի հետ, բա

ցատրական աշխատանք տանում, երկա

թուղու տարբեր հատվածներում, հատկա

պես գծանցումների մոտ զգուշացնող նշան

ներ են դրվում, մեքենավարները ամենա

փոքր վտանգի դեպքում անգամ ազդանշան 

են հնչեցնում:

Սակայն առայժմ դժվար է խոսել դրա արդ

յունավետության մասին, որովհետև, ցա

վոք, գնալով դեպքերի քանակն ավելանում է. 

«Անցյալ տարի ընդհանուր առմամբ գրանց

վել է 44, իսկ այս տարի' արդեն 10 դեպք, ո

րոնցից մեկը՝ մահացու, երկուսը՝ ծանր վի

րավորված, մնացած դեպքերը հիմնակա

նում անասունների հետ են եղել»:

Եվ ստացվում է այնպես, որ մեկի անփու

թության պատճառով վտանգվում է ոչ միայն 

մարդկանց կյանքը, այլև երկաթուղու ան

վտանգ երթեւեկությունը, առաջանում են ա

վելի մեծ խնդիրներ:

«1-2 տարի առաջ 30 վագոն անկում ապ

րեց բեռի հետ միասին, և մենք ստիպված 

փոխհատուցեցինք տնտեսավարողին: Ի

հարկե, դա պետք է անի կարգազանցը, որին, 

ասենք, դատի ենք տալիս: Սակայն եթե այդ 

մարդն ընդամենը մի տուն ունի, որի արժե

քը 2000 դոլար է, ստիպված մենք ենք վճա

րում 200-300 հազար դոլար գումարը: Բացի 

դրանից, շարքից դուրս են գալիս նաև այդ 

վագոնները, ինչը նույնպես մեծ վնաս Է 

հասցնում մեզ:

Ի դեպ, խորհրդային տարիներին երկա

թուղու^ գնացքի հետ կապված խախտում

ների համար մարդկանց պատժում Էին, մե

կուսացնում: Եվ մենք Էլ կդիմենք կառավա

րությանը, որպեսզի որոշակի տույժեր կի

րառի երկաթուղային կանոնները խախտե

լու  ̂ապօրինի գծանցումներ կառուցելու, ա

նասուններին ռելսերից հեռու չպահելու հա- 

մա ր:

Ընդհանրապես արդեն վաղուց ժամա

նակն Է, որ օրենք լինի երկաթուղու մասին, ո

րով կկարգավորվեն շատ այլ հարցեր նույն

պես»: Ամբողջ Հայաստանի տարածքում 

101 օրինական գծանցում կա, որից 27-ը 

պահպանողական Է: Բայց շատերը չեն ցան

կանում, պարզապես ալարում են մի քիչ հե

ռու գնալ և ապօրինի գծանցումներ են պատ

րաստում իրենց համայնքին, գուցե տանը, 

այգուն մոտ: Ընդ որում' դա անում են' խախ

տելով համապատասխան նորմերը, տեխնո- 

լոգիան: Տարիներ առաջ, երբ ջերմաքարշեր 

Էին աշխատում, դրանց ածուխը դուրս Էին 

շպրտում, ինչը երբեմն հրդեհի պատճառ Էր 

դառնում: Եվ դա հաշվի առնելով' 25 մետր 

գծի կենտրոնից աջ և ձախ չէր թույլատրվում 

որեւէ կառույց պատրաստել, ծառ ու այգի ու

նենալ: Սակայն հիմա, երբ արդեն երկաթու

ղին էլեկտրիֆիկացված է, շատերն այդ տա

րածքներն օգտագործում են: «Ոչինչ, սակա- 

վահող Հայաստանում դա կարելի է անել, սա

կայն նրանք պետք է նաև տեր կանգնեն եր

կաթուղուն, իրենց երեխաներին, անասուն

ներին հեռու պահեն վտանգավոր գոտինե- 

րից»,- նշեց Լ. Հակոբյանը:

Իսկ «Երեւան» գծային կայարանային միա

վորման պետ էՄԻՆ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆԻՆ 

խիստ մտահոգում է երկաթուղու որոշ հատ

վածներում տիրող սանիտարական, մեղմ ա

սած, անմխիթար վիճակը. «Զբոսաշրջիկ

ներ, օտարերկրացիներ են նստում գնացք ու 

տեսնում աջուձախ թափված աղբը (ի դեպ, 

շինարարական աղբը նաև վտանգ է պարու

նակում): Իմ ասածների մեջ համոզվելու հա

մար բավական է նստել գնացք և շարժվել Ե

րեւանից Սեւան ուղղությամբ: Ի դեպ, մայի

սի 24-ից այդ երթուղին գործելու է, և բոլորին 

կոչ եմ անում վերջ տալ այդ տհաճ երևույ

թին»: Իսկ ընդհանրապես ՀԿԵ-ի համար ա

մենակարևորը երկաթուղու և, իհարկե, 

ուղևորի անվտանգությունն է, ու այս առու

մով փորձ է արվում անել առավելագույնը:

Ռուսլան
Թաթոսյան

Հայոց աշխարհ օրաթերթ, 29.04.2016

Հունիս
2 հունիսի Ալոյաե Վարդան Միքայելի, 
Հասարակության հետ կապերի բաժնի պետ, 
գլխավոր տնօրենի մամուլի քարտուղար

3 հունիսի Իվանյան Էթերա Բենիկի, 
Աշխատանքի կազմակերպման և 
նորմավորման առաջատար ինժեներ

3 հունիսի Հակոբյան Կորյուն Վիլիկի, 
Պահեստապետ

4 հունիսի Շահբազյան Երվանդ Վարդանի, 
Ավագ Էլեկտրամեխանիկ

4 հունիսի Մանուկյան Եղիշ Նիկոլայի 
Բեռներ ընդունող-հանձնող

4 հունիսի Շուշանյան Նելի Սերգեյի, 
Արտադրական բաժնի պետ

5 հունիսի Սարդարյան Սեյրան Սարգիսի, 
Հերթապահ Էլեկտրամեխանիկ

6 հունիսի Խաչատրյան Օֆիկ Արարատի, 
Գծանցի հերթապահ

6 հունիսի Խաչատրյան Վաչագան Մարտունի, 
Տեխնիկայի անվտանգության ինժեներ 

10 հունիսի Ներսիսյան Մանվել Սոկրատի, 
էլեկտրոքարշի մեքենավար

10 հունիսի Ռանթուշյան Սեյրան Գեորգիի, 
Գծանցի հերթապահ

10 հունիսի Բունիաթյան Սվետլանա 
Մելիքսեթի, Գծի բանվոր 

15 հունիսի Հովսեփյան Աշոտ Զավենի, 
Մասիսի տեխնիկական զնման կետի պետ 

15 հունիսի Մազմանյան Արսեն Հարությունի, 
Ծառայողական ավտոմեքենայի վարորդ

18 հունիսի Վարդումյան Վարդան Սերոժի, 
Ծառայողական ավտոմեքենայի վարորդ 

22 հունիսի Ավագյան Էդվարդ Սամսոնի,
Գծի բանվոր

27 հունիսի Պետրոսյան Սառա Վելիխանի, 
Ապրանքային գանձապահ

29 հունիսի Չարչյան Հովհաննես Ազատի,
Անի կայարանի պետ

ՕԱոոհավորում ենք 
մեո հոքեսաոնեոհն

Ապրիլ
2 ապրիլի Մարաիրոսյան Իրինա Սլավիկի, 
առաջին կարգի մասնագետ

3 ապրիլի Ասլանյան Լիպարիտ Սարիբեկի, 
դրեզինայի մեքենավար

5 ապրիլի Վարդանյան Հրաչիկ Նորիկի, 
Վարդենիս կայարանի հերթապահ
6 ապրիլի Մելքոնյան Հրաչիկ Լյուդվիգի, 
արտադրատեխնիկական տեղամասի պետ
9 ապրիլի Յոլյան Վարդան Արտավազդի, 
պետ
10 ապրիլի Մխիթարյան Աշոտ Լենդրուշի, 
էլեկտրոքարշի մեքենավարի օգնական
11 ապրիլի Մակվեցյան Թամարա Ժորայի, 
էլեքարամեխանիկ-ընդունող
14 ապրիլի Պետրոսյան Գրիշ Հրաչիկի, 
մագլցող
15 ապրիլի Սարգսյան Վաչագան Գարեգինի, 
այծիկային կռունկի կռունկավար
18 ապրիլի Ավագյան Հեղինե Ավագի, 
գծանցի հերթապահ
18 ապրիլի Խանումյան Հասմիկ Հմայակի, 
վագնային պարկի կարգավարող
19 ապրիլի Դեմիրճյան Համլետ Հովաննեսի, 
Ջերմաքարշի լոկոմոտիվային բրիգադների 
մեքենավար, հրահանգիչ

21 ապրիլի Մանուկյան Արամ Արտավազդի, 
մաներային աշխատանքնրի մեքենավար
22 ապրիլի Գալուսսւյան Տիգրան Շահբազի, 
գծանցի հերթապահ
22 ապրիլի Առաքելյան Համբարձում Կոլյայի, 
էլեքտրամեխանիկ

25 ապրիլի Պանչոյան Գրիգորի Օնիկի, 
ապակեգործ-ատաղծագործ
26 ապրիլի Հովհանիսյան Գևորգ Օնիկի, 
Նուռնուս կայարանի հերթապահ
28 ապրիլի Աթոյան Ատավազդ Արդևանի, 
մանևրային կարգավար 
30 ապրիլի Սարյան Անդրանիկ Օգսենի, 
գծի մոնտյոր

30 ապրիլի Կրմենյան Վազգեն Նիկոլայի, 
գլխավոր կոնդուկտոր

Մայիս

2 մայիսի Խաչատրյան Ռոբերտ Սերգեյի, 
Առաջատար իրավաղորհրդաաու

4 մայիսի Մանուկյան Եղիշ Նիկոլայի,
Բեռներ ընդունող-հանձնող

7 մայիսի Բաբայան Ռոբերտ Աշոտի, 
Վրաստանում ՀԿԵ ՓԲԸ ներկայացուցիչ

8 մայիսի Գալոյան Անահիտ Լեոնծեվի, 
Արտադրատեխնիկական բաժնի պետ

10 մայիսի Հունանյան Անդրանիկ Սմբատի, 
Ազատված բրիգադավար

11 մայիսի Բալայան Սուրեն Վարդգեսի, 
Գծանցի հերթապահ

21 մայիսի Դինունց Սևադա Սերգեյի, 
Արարատ կայարանի պետի տեղակալ

22 մայիսի Փաշինյան Անահիտ Բենիկի, 
Ապրանքային գանձապահ

24 մայիսի Նաբանդյան Գառնիկ Միքաելի, 
Էլեկտրամոնտյոր

25 մայիսի Սահակյան Ժորա Վլադիմիրի, 
Տեխնիկական զնման կետի վարպետ

30 մայիսի Աղաբաբյան Սուրեն Երեմի, 
Անվազույգերի խառատ

ձ ա ւա ս տ ա Ա հ  ԵՐԿԱԹ ՈՒԴԱՅԻն
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Խմբագրական խորհուրդ

Համարի պատասխանատու'
Վարդան Ալոյան 

Լուսանկարները'
Հարություն Նազարյանի

Սրբագրիչ'
Մանուշ Բաբայան

Խմբագրության հասցեն'
ՀՀ, Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50

Հեռ.' (010) 57-50-02

Էլ. փոստ'

pr@railway.am,
ukzhdpressoffice@inbox.ru

Ծավալը' 3 տպագրական մամուլ

Տպաքանակը' 800 օրինակ

Ստորագրված Է տպագրության' 
01.06.2016 թ.

Տպագրված Է «Լիոն Փրինթինգ 
Սերվիս» ՍՊԸ տպարանում

mailto:pr@railway.am
mailto:ukzhdpressoffice@inbox.ru


юкжа
Локомотив вашего бизнеса

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК www.ukzhd.am

Г азета 
ЗАО ЮКЖД

# 3 (50) АПРЕЛЬ-ИЮНЬ, 2016

Состоялось заседание Совета 
директоров ЗАО «Ш КЖ Д »

26 мая в Ереване под руко
водством  п р ези дента ОАО 
«РЖД» Олега Белозёрова состоя
лось заседание Совета директо
ров ЗАО «Южно-Кавказская 
железная дорога»-дочерней ком
пании РЖД в Армении.

В рамках заседания, на котором 
присутствовали все члены Совета, 
были рассмотрены финансово- 
экономические итоги деятельности 
компании в 2015 году и в I квартале 
2016 года, обсуждены планы на 
текущий год, утверждены расходы 
на благотворительную деятель
ность, затронут ряд других вопро
сов.

По итогам проведенных обсуж
дений по всем представленным воп
росам были приняты положитель
ные решения.

Было отмечено, что, несмотря 
на тяжелую ситуацию на рынке 
железнодорожных перевозок, ЗАО 
«ЮКЖД» работает на безубыточ
ном уровне, а концессионные обя
зательства компания выполнила на 
102%.

«Южно-Кавказская железная 
дорога в 1 квартале текущего года 
показала позитивную тенденцию. 
Инвестпрограмма выполняется в 
соответствии с концессионным 
договором, производительность 
труда выросла почти на 10%», -

отметил Олег Белозёров.
Также в Ереване состоялись 

рабочие встречи Олега Белозёрова 
с президентом Армении Сержем 
Саргсяном и министром транспор
та и связи Гагиком Бегларяном. Сто
роны обсудили ход реализации кон
цессионного договора о передаче 
системы железнодорожного транс
порта республики в управление 
ЗАО «ЮКЖД», заключенного меж
ду ОАО «РЖД» и Республикой 
Армения в 2008 году.

За период с 2008 по 2015 годы 
концессионер инвестировал в сфе
ру железнодорожного транспорта 
Армении 104 млрд 456 млн драмов.

Ожидается, что в 2016 году затраты 
по инвестиционной программе 
составят 2 млрд 520 млн драмов, 
что позволит полностью обеспе
чить выполнение инвестиционных 
обязательств за период с 2008 по 
2016 годы и провести все необходи
мые мероприятия по модернизации 
ж елезнодорож ны х объектов 
Армении.

Совет директоров ЗАО «Южно- 
Кавказская железная дорога» воз
главляет президент ОАО «Россий
ские железные дороги» Олег Бело
зёров. Это подчеркивает важность, 
которую РЖД придает деятельнос
ти дочерней компании в Армении.

На ЮКЖД подписан Коллективный 
договор на 201 В-2018 гг.

На Южно-Кавказской железной дороге подписан Коллективный 
договор на 2016-2018 гг, которым регулируются социально-трудовые 
отношения между более чем 3-тысячным коллективом работников и 
работодателем.

Разработка нового договора ста- 
ла логическим продолжением 
создания нового Союза профессио
нальных организаций работников

ЗАО «Южно-Кавказская железная 
дорога». Решение о создании новой 
структуры, которая объединила 23 
проф сою зн ы е орган и зац и и ,

действующие на ЮКЖД, было при
нято на общем учредительном съез
де 22 декабря 2015 года.

Как отметил на церемонии под
писания генеральный директор 
ЗАО «ЮКЖД» Сергей Валько, раз
работка документа велась на протя
жении почти двух месяцев, обсуж
дения проводились во всех струк
турных подразделениях железной 
дороги.

Как сообщила председатель 
Союза профессиональных органи
заций работников ЗАО «ЮКЖД» 
Альбина Мартиросян, наличие 
подобного документа, как осново
полагающего для развития со
циального партнерства, крайне важ
но для любой компании. По словам 
председателя профсоюза, в новой 
редакции коллективного договора 
сохранены все основные гарантии 
и льготы железнодорожников.

В целом, на ЮКЖД будут осу-

Делегация ЗАО «ЮКЖД» приняла 
участие в 64-ом заседании Совета 
по жвлезниуорвжвпму транспорту 
страв Содружества в Тбилиси

Делегация ЗАО «Ю жно-Кавказская железная дорога», 
возглавляемая генеральным директором Сергеем Валько, приняла 
участие в работе 64-го заседания Совета по железнодорожному 
транспорту государств-участников Содружества, которое прошло 
18-19 мая в Тбилиси.

В повестке заседания Совете значилось 11 вопросов, определяющих 
координацию действий железных дорог Содружества по организации 
международных перевозок пассажиров и грузов, совместному 
использованию парка грузовых вагонов и контейнеров, ведению 
взаиморасчетов за перевозки и оказанные услуги, разработке единых 
нормативных документов. Руководители принимающих участие в 
заседании Совета железнодорожных администраций подвели итоги 
работы сети железных дорог за 2015 год и первый квартал 2016 года, 
приняли ряд решений по актуализации нормативных документов в сфере 
организации международных пассажирских и грузовых перевозок, 
технического обслуживания и ремонта подвижного состава, провели 
двусторонние встречи.

По итогам заседания был подписан соответствующий протокол. 
Генеральному директору ЗАО «ЮКЖД» Сергею Валько был вручен 
сертификат о присвоении категории «фирменный» международному 
поезду ЮКЖД «Армения», курсирующему по маршруту Ереван-Батуми- 
Ереван.

Совет по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ 
учрежден в 1992 году для координации работы железнодорожного 
транспорта на межгосударственном уровне и выработки согласованных 
принципов его деятельности. Совет и его исполнительный орган — 
Дирекция Совета — были созданы Соглашением глав правительств 
государств-участников СНГ 14 февраля 1992 года для обеспечения 
устойчивых экономических связей стран СНГ.

Совет рассматривает и решает вопросы эксплуатационной 
деятельности железных дорог, совместного использования и технического 
содержания грузовых вагонов и контейнеров, условий перевозок 
пассажиров и грузов, обеспечения безопасности движения поездов в 
международном сообщении, разработки системы учета и взаиморасчетов 
за выполненную работу и услуги, научно-технического сотрудничества и

http://www.ukzhd.am
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ществляться 12 социальных про
грамм для работников, на реализа
цию которых ежегодно выделяется 
порядка 200 млн. драмов.

Согласно новому коллективно
му договору профсоюз железнодо
рожников получает дополнитель
ные функции: расширены его воз
можности по проведению меро
приятий, связанных с работой тру
довых коллективов.

Основными целями коллектив
ного договора ЗАО «ЮКЖД» 
названы создание системы со
циально-трудовых отношений, мак
симально способствующей ста
бильной и эффективной деятель
ности ЮКЖД, повышению мате

риального и социального обеспече
ния работников, укреплению дело
вой репутации компании; усиление 
социальной ответственности сто
рон; создание условий, спо
собствующих повышению безопас
ности и охраны труда; обеспечение 
роста уровня мотивации и произво
дительности труда работников, бла
госостояния и уровня соцзащиты 
работников, членов их семей и нера
ботающих пенсионеров; создание 
благоприятного климата внутри 
трудовых коллективов.

Договором регулируются права 
и обязательства работодателя и 
работников, основные принципы 
развития кадрового потенциала ком

пании, социальные гарантии работ
никам и членам их семей, нерабо
тающим пенсионерам, меры по 
улучшению условий и охраны тру
да, основные положения по разви
тию социального партнерства.

Документом также предусмат
ривается расширение поддержки 
молодых работников. В частности, 
закреплена обязанность работода
теля оказывать содействие повы
шению квалификации или перепод
готовке молодых матерей, прово
дить молодежные культурно массо
вых мероприятий, а также конкур
сы на лучшего по профессии.

Итоги весеннего 
комоссооннпго осмотра 
подведены на ЮКЖД

Генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергеи Валько на состоявшемся 22 
апреля селекторном совещании подвел итоги проведенного с 30 марта по 13 апреля весеннего комиссионно
го осмотра хозяйств железной дороги.

Осмотр стал своеобразным под
ведением итогов работы, проводи
мой в течение всего прошлого года в 
сфере ремонта железнодорожной 
инфраструктуры. В 2015 году по
добные работы проводились на всей 
протяженности железной дороги 
Армении: железнодорожниками 
было уложено более 4,2 тыс. тонн 
рельсов (из которых более 2,1 тыс. 
тонн - новые), 20,2 тыс. деревянных 
и 56 тыс. железобетонных шпал, 
отремонтировано 45 км контактной 
сети.

Также в прошлом году на стан
ции «Памбак» после коренной реко
нструкции и восстановления была 
сдана в эксплуатацию тяговая под
станция, вышедшая из строя в 1989 
году. Подстанция была восстановле
на силами специалистов Компании 
в рамках выполнения концессион
ных обязательств. Инвестиции в реа
лизацию данного инфраструктурно
го проекта составили 30 млн. дра
мов, а в целом в сферу электроснаб

жения ЮКЖД было инвестировано 
более 230,9 млн. драмов.

В настоящее время подстанция 
«Памбак» успешно работает, обес
печивая стабильное напряжение кон
тактной сети, безопасность движе
ния и энергобезопасность железно
дорожной инфраструктуры в дан
ном районе.

Благодаря данному проекту 
ЮКЖД электроэнергией обеспече
ны и села Памбак и Ехегнут Дорий
ской области, созданы постоянные 
рабочие места, что крайне важно 
для такой маленькой общины.

Только в 2015 году ЗАО 
«ЮКЖД» инвестировало в сферу 
железнодорожного транспорта 
Армении более 6,5 млрд. драмов. 
Общий размер инвестиций ЮКЖД 
в период с 2008 по 2015 гг. составил 
104,6 млрд драмов, из которых 77,6 
млрд. драмов было направлено на 
модернизацию инфраструктуры, а 
26,9 млрд ֊  на обновление подвиж
ного состава.

Железнодорожники сосредото
чились не только на инфраструктур
ных вопросах, но и продолжили 
освоение и внедрение новых техно
логий. В частности, в прошлом году 
после многолетнего перерыва 
армянские железнодорожники про
должили проводить ремонтные 
работы на тепловозах и электрово
зах в объеме ТР-3, в цехах ереван
ского и гюмрийского локомотивных 
депо ремонтники продолжили 
совершенствовать технологии 
напрессовки бандажей колесных 
пар. Первые отремонтированные 
тепло- и электровозы уже успешно 
эксплуатируются ЮКЖД.

Все вышеперечисленные рабо
ты позволили существенно повы
сить уровень безопасности движе
ния поездов и качество инфраструк
туры. Так, по итогам первого квар
тала 2016 года балловая оценка 
состояния железнодорожного 
полотна по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года была

улучшена на 7 единиц.
К тому же, в 2016 году традици

онно проводимый на ЮКЖД весен
ний комиссионный осмотр прошел 
по новым принципам, что позволи
ло повысить качество и эффектив
ность мероприятий. В частности, за
20 дней до начала основных меро
приятий ответственные лица осу
ществили предварительную про
верку, что позволило внимательней 
подготовиться к весеннему осмотру.

Подводя итоги осмотра, генди
ректор ЮКЖД Сергей Валько под
черкнул необходимость соверше
нствования знаний дежурных по 
станциям, отметив положительные 
результаты, которых удалось дос
тичь на станциях Л СО «Гюмри». 
Также Сергей Валько обратил вни
мание собравшихся на важность 
улучшения работы дорожных мас
теров.

Среди основных недостатков, 
выявленных в ходе проведения 
весеннего осмотра, глава компании

назвал, в частности, несвоевремен
ное закрепление пути на железобе
тонном основании, недостаточно 
эффективную работу водоотводных 
сооружений, недостаточный уро
вень контроля за качеством произ
водимых капитальных работ, акцен
тировал внимание на необходимос
ти обеспечить надлежащий уровень 
содержания железнодорожных пере
ездов.

Сергей Валько потребовал 
более внимательно относиться к 
соблюдению технологий выполняе
мых работ, подчеркнув, что они дол
жны осуществляться на самом высо
ком уровне.

По итогам осмотра к различным 
административным мерам наказа
ния привлечены 42 сотрудника, 
поощрены-18.

Сотрудники ЗАО «Ю К Ж Д » 
пичтили память жертн 
Геноцида армян

Сотрудники ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» 24 апреля 
почтили память жертв Геноцида армян 1915 года в Османской империи. 
Многочисленная делегация железнодорожников во главе с генеральным 
директором Сергеем Валько и руководством ЗАО «ЮКЖД» возложила 
венки и цветы к вечному огню Мемориала памяти жертв Геноцида армян 
«Цицернакаберд».

Ежегодно железнодорожники организуют шествие к Мемориалу 
«Цицернакаберд» и отдают дань уважения памяти 1,5 миллионов 
невинных жертв Геноцида армян.

Геноцид армян 1915 года является первым геноцидом XX века. Факт 
Геноцида армянского народа признан многими государствами. Первым 
1965 году это в сделал Уругвай, примеру которого последовали Россия, 
Франция, Италия, Германия, Голландия, Бельгия, Польша, Литва, 
Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, 
Аргентина, Чили, многие штаты США, Ватикан, Европейский парламент, 
Всемирный совет церквей.

# 2 апрель-июнь, 2016 г.
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День Победы 
отметили на ЮКЖД

Мемориальная доска в 
память о погибших о годы 
Великой Отечественной 
войны железнодорожниках 
пткрыта на ввкзалв 
гврода Помри

Мемориальная доска в память о железнодорожниках, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, открыта сегодня на вокзале города 
Гюмри по инициативе семьи Минасянов. Доска установлена в память о 
представителе династии -  железнодорожнике Мкртиче Минасяне, погиб
шем на фронте.

В церемонии открытия мемориала приняли участие губернатор 
Ширакской области Овсеп Симонян, мэр города Гюмри Самвел Баласа
нян, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Иван 
Волынкин, предводитель Ширакской епархии епископ Микаэл 
Аджапахян, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Ватикане 
Микаэл Минасян, исполняющий обязанности генерального директора 
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Олег Шаталов, депутаты 
Национального Собрания Армении, ветераны, сотрудники железной доро-

Место для мемориальной доски выбрано не случайно: теперь каждый 
пассажир и посетитель вокзала сможет почтить память отдавших свои 
жизни за Победу. Первыми к новому мемориалу возложили цветы ветера- 
ны-железнодорожники, присутствовавшие на торжественной церемонии.

В ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» считают своим долгом 
оказывать содействие ветеранам-железнодорожникам, чтить память 
погибших. Уже не первый год в преддверии Дня Победы восстанавлива
ются дома ветеранов. На территории локомотивного депо Гюмри 
открыта Аллея памяти и почета, где увековечены имена армян- 
железнодорожников, участвовавших в Великой Отечественной войне, 
а также удостоенных звания Героев Соцтруда.

Бесплатный проезд для 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
О мая

В День Победы 9 мая проезд во всех электропоездах внутриреспубликан- 
ского сообщения ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» для ветеранов 
Великой Отечественной войны был бесплатным.

ЗАО «ЮКЖД» осуществляет внутриреспубликанские пассажирские 
перевозки по маршрутам Ереван-Гюмри-Ереван, Ереван-Арарат-Ереван, 
Ереван-Аракс-Ереван,Ереван-Ерасх-Ереван.

В День Победы 9 мая ветераны- 
железнодорожники и сотрудники 
Южно-Кавказской железной доро
ги во главе с генеральным директо
ром Сергеем Валько почтили 
память павших в Великой Отечес
твенной войне и Освободительной 
войне в Арцахе, посетив памятник 
погибшим воинам железнодорож
никам и Могилу неизвестного 
солдата в Парке Победы.

С о б р а в ш и е с я  в П а р к е  
Азатамартиков в столичном районе 
Эребуни ветераны и сотрудники 
ЮКЖД возложили цветы к мемо
риалу погибшим в войнах железно-

X
дорожникам. Генеральный дирек
тор ЗАО «ЮКЖД» Сергей Валько 
отметил, что 9 мая на пространстве 
бывшего СССР отмечают общий 
великий праздник.

«26 миллионов жизней -  огром
ная цена, которую заплатил совет
ский народ за победу. Вы -  ветера
ны Великой Отечественной -  сло
мали хребет фашизму под Сталин
градом, на Курской дуге, победно 
прошагали по странам освобож
денной Европы. Мы благодарим 
вас за возможность жить мирно», - 
сказал руководитель Компании.

После торжественного митинга

в Парке Азатамартиков ветераны и 
сотрудники ЮКЖД направились в 
Парк Победы, где возложили цветы 
к Вечному огню возле Могилы неиз
вестного солдата, а ветераны отобе
дали в походной кухне.

В ЗАО «Ю жно-Кавказская 
железная дорога» считают своим 
долгом оказывать содействие вете
ранам-железнодорожникам, чтить 
память погибших. Уже не первый 
год в преддверии Дня Победы вос
станавливаются дома ветеранов. На 
территории локомотивного депо 
Гюмри открыта Аллея памяти и 
почета, где увековечены имена 
армян-железнодорожников, учас
твовавших в Великой Отечествен
ной войне, а также удостоенных зва
ния Героев Соцтруда.

На фронтах Великой Отечес
твенной войны воевали около
600.000 армян, из которых около
300.000 погибли. Более 60 генера
лов -  армян командовали крупными 
соединениями Красной армии, 
вплоть до армий и фронтов. За 
мужество и отвагу, проявленную в 
боях, за умелое командование воин
скими частями 70 тысяч армянских 
солдат, офицеров и генералов были 
награждены орденами и медалями 
СССР. Высшей награды -  звания 
Героя Советского Союза были удос
тоены 106 армянских бойцов. Пол
ными кавалерами ордена Славы 
стали 27 армян.

В годы Великой Отечествен
ной войны железнодорожники пере
везли 20 миллионов вагонов, обес
печили весь процесс эвакуации 
населения и производств в тыл, вос
становили и построили заново 
120 тыс. км пути.
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Генеральный директор ЗАО 
«Южно-Кавказская железная 
дорога» Сергей Валько на состо
явшемся 4 апреля селекторном 
совещании подвел итоги работы 
Компании в первом квартале 
2016 года.

Как отметил С.Валько, в ука
занный период наблюдалась поло
жительная динамика роста грузо
перевозок как по сравнению с 
запланированными показателями, 
так и с показателями аналогичного 
периода прошлого года.

Генеральный директор ЮКЖД 
подчеркнул, что в первом квартале 
года плановое задание по перевозке 
грузов было выполнено с ростом на 
9,8% по сравнению с запланиро
ванным показателем и на 13,1% по 
сравнению с январем-мартом 2015 
года. Объем грузоперевозок увели
чился на 19,2% по сравнению с 
запланированным показателем и на 
23,7% - по сравнению с первым 
кварталом прошлого года. При 
этом экспорт-ные перевозки пре
высили запланированный показа
тель на 17,6%, а по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года 
увеличились на 10,4 тыс. тонн. 
Перевозки в местном сообщении 
возросли на 40,5%, в основном, за 
счет перевозок золотосодержащей 
руды.

Ежесуточная погрузка в ваго

На ЮКЖД подвели 
работы в первом

итоги 
квартале

нах увеличилась на 28,3%, выгруз
ка - на 18,5%, статнагрузка -  на 
6,6%.

Согласно приведенным руково
дителем компании данным, средне
суточный пробег локомотива уве
личился по сравнению с прошло
годним показателем на 3,4%, а его 
производительность на 4%. Увели
чилась и участковая скорость, кото
рая по данным на конец марта 
составляет 34,8 км/час.

Вместе с тем Сергей Валько кон
статировал необходимость улучше
ния таких показателей работы 
железной дороги как, в частности, 
средний вес поезда, простой грузо
вого вагона.

Особо руководитель компании 
остановился на вопросах безопас
ности на железной дороге, отметив, 
что в январе-марте 2016 года балло
вая оценка пути по сравнению с про
шлогодним показателем была улуч
шена на 7 пунктов и составила 88 
единиц. Однако гендиректор 
ЮКЖД выразил неудовлетворение

наличием на железной дороге кило
метров с неудовлетворительной 
оценкой, которых в настоящее вре
мя насчитывается 10.

Руководитель компании отме
тил, что в первом квартале года про
грамма замены шпал была перевы
полнена на 51%: было уложено 
2490 шпал против запланирован
ных 1650.

Первоочередной задачей, стоя
щей перед железной дорогой в 
настоящее время, генеральный 
директор ЗАО «ЮКЖД» назвал 
обеспечение безопасности движе
ния поездов. Среди других основ
ных задач Сергей Валько назвал, в 
частности, продолжение и совер
шенствование работы по привлече
нию на железную дорогу новых объ
емов перевозок грузов, сбаланси
рование доходных и расходных ста
тей бюджета, обеспечение безопас
ности и стабильности работы тех
нических средств.

На ЮКЖД подвели итоги работы 
в апреле

Генеральный директор ЗАО 
«Южно-Кавказская железная доро
га» Сергей Валько на селекторном 
совещании подвел итоги работы 
Компании в апреле 2016 года. Как 
отметил С.Валько, в указанный пе
риод наблюдалась положительная 
динамика роста объёма грузовых 
перевозок как по сравнению с запла
нированными показателями, так и с 
показателями аналогичного перио
да прошлого года.

Генеральный директор ЮКЖД 
подчеркнул, что в апреле текущего 
года плановое задание по перевозке 
грузов было выполнено с ростом на 
7,2% по сравнению с аналогичным 
месяцем 2015 года. Согласно дан
ным статистики, погрузка в апреле 
увеличилась на 10,7%, а сверх плана 
было погружено более 12 тыс. тонн.

При этом экспортные перевозки 
превысили запланированный пока
затель на 18% или на 4,4 тыс. тонн.

Подобного роста удалось достичь за 
счёт существенного увеличения 
перевозок медного концентрата. 
Перевозки в местном сообщении 
возросли на 8,9% или на 8,7 тыс. 
тонн. Здесь особенно активной рабо
той отличилась станция Зод, на 
долю которой пришлось 64,9% (90,7 
тыс.тонн) от общей погрузки по 
всей железной дороге.

Ежесуточная погрузка в вагонах 
увеличилась на 7,2%: на ЮКЖД в

апреле погружалось 74 вагона про
тив 69-ти запланированных.

Согласно приведённым руково
дителем компании данным, рост 
прослеживался и по линии таких 
качественных показателей работы 
как, в частности, статнагрузка (на 
3,3%), средний вес поезда (на 1,5%), 
участковая скорость (на 3,9%), тех
ническая скорость (на 3,3%). А пока
затели среднесуточного пробега и 
производительности локомотива 
остались на прошлогоднем уровне.

Вместе с тем Сергей Валько кон
статировал необходимость улучше
ния таких показателей работы 
железной дороги как, в частности, 
процент порожнего пробега, про
стой грузового вагона.

Затронув вопрос графика дви
жения поездов, генеральный дирек
тор ЮКЖД сообщил, что в отчёт
ный период проследовало 1002 поез
да, из которых 995 -  по расписанию. 
Общее время задержки составило 
почти 10 часов, что более чем в 3 
раза меньше прошлогоднего показа
теля.

Особо руководитель компании 
остановился на вопросах безопас
ности на железной дороге, отметив, 
что в январе-апреле 2016 года бал
ловая оценка пути по сравнению с 
прошлогодним показателем была 
улучшена на 9 пунктов и составила 
89 единиц. Также гендиректор 
ЮКЖД подчеркнул, что на желез
ной дороге не было выявлено кило

метров с неудовлетворительной 
оценкой.

Руководитель компании отме
тил, что апреле на 77% была перевы
полнена программа замены шпал. 
Было уложено 1220 новых деревян
ных шпал, а также 1850 старогод
ных, что превысило план на 343%. В 
отчётный период было заменено 
1800 железобетонных шпал.

Первоочередной задачей, стоя
щей перед железной дорогой в 
настоящее время, генеральный 
директор ЗАО «ЮКЖД» назвал 
обеспечение безопасности движе
ния поездов. Среди других основ
ных задач Компании на будущий 
период Сергей Валько назвал, в час
тности, продолжение и соверше
нствование работы по привлечению 
на железную дорогу новых объёмов 
перевозок грузов, сбалансирование 
доходных и расходных статей бюд
жета, выполнение программ ресур
сосбережения и оптимального 
использования трудовых ресурсов, 
обеспечение безопасности и ста
бильности работы технических 
средств.
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В Ереване првхвднт V 
заседавве рабочей грдпвы вв 
развитию системы 
техвическиги аддита на 
пространстве ЕвразиПскиго 
экинвмвческиго сиюза

7 апреля в Ереване состоялось совещание руководителей уполномо
ченных органов в сфере транспорта стран-членов ЕАЭС. В совещании 
приняли участие первый замминистра транспорта и связи Армении Артур 
Аракелян, первый заместитель министра по вопросам экономического раз
вития РФ Алексей Лихачёв, замминистра транспорта РФ Алексей Цыде- 
нов, замминистра инвестиций и развития Казахстана Женис Касимбек, 
генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергей 
Валько, представители стран-членов ЕАЭС, ЕЭК.

Участников совещания приветствовал первый замминистра транс
порта и связи Армении Артур Аракелян.

Собравшиеся обсудили вопрос применения протокола «Согласован
ная транспортная политика», в частности, аспекты регулирования единых 
тарифов железнодорожного транспорта на пространстве ЕАЭС. Было при
нято решение о последующем обсуждении данного вопроса на заседании 
Совета ЕАЭС.

Участники совещания обсудили также проект протокола «О су
доходстве», которым предлагается создать нормативно-правовую базу в 
сфере водного транспорта стран-участниц ЕАЭС, общий рынок транс
портных услуг, а также ввести единые правила и условия для внутренних 
водных перевозок.

По итогам прошедшего совещания был подписан протокол.

Совещание по 
транспортным вопросам 
стран-членов ЕАЭС 
прошлп в Ереване

22-24 марта в Цахкадзоре проводится заседание Комиссии Совета по 
железнодорожному транспорту стран Содружества по вопросам мето
дологии оперативного и статистического учета на железнодорожном 
транспорте.

Открывая заседание, его учас
тников приветствовал генеральный 
директор ЗАО «Южно-Кавказская 
железная дорога» Сергей Валько, 
представивший коллегам историю 
железных дорог Армении и дея
тельность ЮКЖД.

«С начала работы в Армении в 
2008 году ЮКЖД инвестировала в 
развитие железнодорожного транс
порта 104,6 млрд. драмов, из кото
рых 77,6 млрд. драмов было 
направлено на модернизацию 
инфра-струкгуры, а 26,9 млрд. дра
мов -  на обновление подвижного 
состава. Достаточно сказать, что за 
это время были отремонтированы 
48 тяговых и трансформаторных 
подстанций, 438 км пути, 37 мос
тов, в том числе три старейших мос

та 1898 года постройки. Также 
было уложено почти 780 тыс. шпал. 
Отмечу, что в настоящее время мы 
полностью переходим на железобе
тонные шпалы», - сказал руководи
тель компании.

При этом Сергей Валько заме
тил, что за время работы компании 
был реализован ряд крупных 
инфраструктурных проектов, сре
ди которых он особо отметил мас
штабную реконструкцию с восста
новлением объектов инфраструк
туры железнодорожного узла в 
Гюмри- локомотивного и вагонно
го депо, а также реконструкцию 
механизированной дистанции пути 
(ПДМ) в Санаине.

Глава компании подчеркнул, 
что в настоящее время ЮКЖД ос-

27 апреля в Ереване откры
лось V заседание рабочей группы 
по развитию системы техничес
кого аудита на пространстве Евра
зийского экономического союза.

В мероприятии принимают учас
тие представители Армении, Бела
руси, Казахстана, Киргизии и Рос
сии.

Участников мероприятия при
ветствовал главный инженер ЗАО 
«Южно-Кавказская железная доро
га» Арам Едигарян, отметивший, 
что во время двухдневного заседа
ния будут обсуждены перспективы 
развития слаженной работы по воп
росам совершенствования системы 
технического аудита в странах Евра
зийского экономического союза, 
согласован ряд важных для сферы 
документов.

Главный инженер ЮКЖД отме

тил также, что в рамках мероприя
тия делегаты посетят ряд объектов 
ереванского железнодорожного 
узла, где ознакомятся с основными 
достижениями армянских железно
дорожников.

В повестке ереванского заседа
ния рабочей группы, в частности, 
значатся вопросы согласования 
окончательной редакции Соглаше
ния о единой системе технического 
аудита предприятий, осуществляю
щих изготовление и ремонт продук
ции железнодорожного назначения, 
выработки совместных задач на 
2017-2018 гг., создания ООО 
«Инспекторский центр «Приемка 
вагонов и комплектующих».

В рамках заседания рабочей 
группы для армянских железнодо
рожников был проведен мастер- 
класс по вопросам формирования

системы технических аудитов в 
области железнодорожного транс
порта. Первый заместитель началь
ника Центра технического аудита 
ОАО «РЖД» Олег Сеньковский 
представил армянским коллегам 
основные требования и норматив
но-правовые акты, действующие в 
сфере техаудита на российских 
железных дорогах. О.Сеньковский 
рассказал об основных инноваци
онных достижениях, стратегии 
управления качеством в холдинге

РЖД, основных форматах взаимо
действия с компаниями поставщи
ками товаров и услуг, а также 
основных направлениях сотрудни
чества в области аудита и стандар
тов качества с коллегами из США, 
Франции и Германии.

ваивает новые виды ремонта, кото
рые в Армении ранее не производи
лись. Среди них генеральный 
директор ЮКЖД назвал ремонт 
ТР-3 электровозов и тепловозов, 
отметив, что первые единицы под
вижного состава уже успешно рабо
тают после производства ремон
тных работ.

При этом Сергей Валько под
черкнул, что ЮКЖД удовлетворяет 
потребности республики в перевоз
ках, осуществляя их в 75 стран 
мира.

В заседании в Цахкадзоре при
нимают участие представители 
железнодорожных администраций 
Армении, Беларуси, России, Казах
стана, Узбекистана, Таджикистана, 
Украины, Литвы, Латвии, Эстонии.

Специалистам сферы предсто
ит, в частности, рассмотреть и 
согласовать результаты общесете
вой переписи контейнеров 2015 
года, а также подготовить базу для 
аналогичной переписи в этом году, 
ра с с мо т р е т ь  и с ог ласовать  
Инструкцию о порядке учета нали
чия и использования контейнеров 
при перевозках по железным доро
гам государств-участников Содру
жества, обсудить вопрос актуализа
ции системы учета графика (распи
сания) движения пассажирских, 
пригородных и грузовых поездов 
межгосударственного уровня, раз
работать перечень необходимых 
показателей маршрута машиниста 
и структуры сообщения для элек
тронного обмена данными между 
железнодорожными администра
циями при заездах тягового под
вижного состава (в т.ч. мотор
вагонного подвижного состава).

Также специалистам предстоит 
разработать Технологию информа
ционного обмена между железно
дорожными администрациями для 
оперативного контроля работы 
локомотивов и локомотивных бри
гад на сопредельной железнодо
рожной администрации.

В Армении проходит заседание 
Комиссии по вопросам 
методологии оперативного и 
статистического дчета на 
железнодорожном транспирте
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По железнодорожным путям  
ом еет право ездоть только поезд. 
Никаких машин и коров”

“ЗАО «Южнокавказская железная дорога» в очередной раз обращается к гражданам Армении с требованием соблнщать меры 
предосторожности во время перехода по железнодорожным путям. Число несчастных случаев на железной дороге в Армении резко 
возросло”, - об этом в ходе рабочей поездки по маршруту Ереван - Ерасх сообщил журналистам замдиректора по части безопасности 
Л е в о н  А К О П Я Н .

«В прошлом году у нас было зафик
сировано в общей сложности 44 ЧП, 
включая столкновения поездов с авто
транспортными средствами, наезды на 
людей и на скот, экстренные торможе
ния. А в этом только за первый три
местр есть уже 10 и, увы, не обошлось 
без жертв, - пояснил он. — Летящие на 
большой скорости поезда после тормо
жения продолжают движение еще при
близительно километр. Даже железно
дорожная мотриса весом в 63 тонны, на 
которой осуществляется эта поездка, 
после торможения будет ехать еще 250

ков, предупреждающих об опасности, 
но наши граждане их почему-то игно
рируют».

На наш вопрос о том, есть ли терри
тории, где количество аварий самое 
высокое, Акопян ответил, что «больше 
всего столкновений происходит на у- 
частке Ереван - Арарат, в сторону же 
Севана проблемы в основном возника
ют с пасущейся на путях скотиной». По
вреждение машин и гибель домашнего 
скота ЮКЖД не возмещает. Как сказал 
начальник линейно-станционного объе
динения «Ереван» Эмин НЕРСЕСЯН:

метров. Недавно, например, в районе 
Гюмри поезд сбил детей, переходящих 
железнодорожные пути в неположен
ном месте. Их, к сожалению, спасти не 
удалось».

Надо сказать, что в Армении обес
печены все условия для безопасного 
перехода через железнодорожные пути. 
На территории страны действует 101 
железнодорожный переезд, 27 из них - с 
защитным механизмом. Однако зачас
тую население выбирает для перехода 
совершенно абсурдные участки, что и 
становится причиной аварий. «Неза
конных переходов, которые у нас офи
циально не обозначены, довольно мно
го. Хорошо еще, что мы знаем, где эти 
«пункты» находятся и можем предупре
дить наших машинистов, - сказал 
Акопян. - На всех переходах полно зна-

«Что упало, то пропало. Ни машинист, 
ни организация выплачивать никому 
ничего не обязана. Был даже случай, ког
да владелец автомобиля после столкно
вения заявил, что собирается звонить в 
свою страховую компанию... По же
лезнодорожным путям имеет право 
ездить только поезд. Никаких машин, 
коров и других препятствий”. ЮКЖД 
собирается обратиться к правительству 
с просьбой установить высокие штра
фы за переход по железнодорожным 
путям в неположенном месте. В то же 
время в компании уверены: проблема 
решится, только когда до граждан дой
дет, какую угрозу они создают для себя 
и для поездов. Может, люди, наконец, 
поймут, что они ответственны и за свою 
жизнь, и за скот, который они содержат, 
и за машины, которые иногда застрева
ют на железнодорожных путях прямо 
перед составом.

Мариам
САМВЕЛЯН

Новое Время, 05.05.2016

Июнь
2 июня Алоян Вардан Микаелович 
Начальник отдела связей с 
общественностью,
пресс-секретарь генерального директора
3 июня Иванян Этера Бениковна 
Ведущий инженер по организации и 
нормированию труда
3 июня Акопян Корюн Виликович 
Кладовщик
4 июня Шахбазян Ерванд Варданович 
Старший электромеханик

4 июня Манукян Егиш Николаевич 
Приёмосдатчик грузов
4 июня Шушанян Неля Сергеевна 
Начальник отдела
5 июня Сардарян Сейран Саргисович 
Дежурный электромеханик
6 июня Хачатрян Офик Араратовна 
Дежурный по переезду
6 июня Хачатрян Вачаган Мартунович
Инженер 1-ой категории по производственной
безопасности и охране труда
10 июня Нерсисян Манвел Сократович
Машинист электровоза
10 июня Тантушян Сейран Георгиевич
Дежуный по переезду
10 июня Буниатян Светлана Меликсетовна
Монтер пути
15 июня Овсепян Ашот Завенович
Начальник ПТО Масис
15 июня Мазманян Арсен Арутюнович
Водитель служебной а/м
18 июня Вардумян Вардан Сережаевич
Водитель служебной а/м
22 июня Авагян Эдвард Самсонович
Монтер пути
27 июня Петросян Сара Велихановна 
Товарный кассир
29 июня Чарчян Оганнес Азатович 
Начальник сианции Ани

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ЮБИЛЯРОВ
Апрель
2 апреля Мартиросян Ирина Славиковна, 
Специалист 1-ой категории

3 апреля Асланян Липарит Сарибекович, 
машинист автодрезины АГМс 6-ого раз.
5 апреля Варданян Грачик Норикович, 
дежурный по станции „Варденис"
6 апреля Мелконян Грачик Людвигович, 
начальник ПТО
9 апреля Елян Вардан Артаваздович,
Начальник
10 апреля Мхитарян Ашот Лендрушевич, 
Помощник машиниста электровозов грузовых 
и пассажирских поездов
11 апреля Маквецян Тамара Жораевна, 
Электромеханик-приемщик
14 апреля Петросян Гриша Грачикович, 
оборщик 4-ого разряда
15 апреля Саргсян Вачаган Гарегинович, 
Машинист козлового крана
18 апреля Авагян Гегине Аваговна, 
дежурный по переезду
18 апреля Ханумян Асмик Амаяковна, 
Диспетчер по регул, вагонного парка
19 апреля Демирчян Гамлет Оганесович, 
Машинист-инструктор локомотивных 
бригад тепловозов

21 апреля Манукян Арам Артаваздович, 
Машинист маневровых работ при депо
22 апреля Галустян Тигран Шахбазович, 
дежурный по переезду
22 апреля Аракелян Амбарцум Коляевич, 
Электромеханик
25 апреля Панчоян Григорий Оникович, 
столяр-стекольщик 5-го разряда
26 апреля Оганесян Геворг Оникович,
ДСП станции „Нурнус"
28 апреля Атоян Артавазд Ардеванович, 
маневровый диспетчер 

30 апреля Саарян Андраник Оксенович, 
монтер пути

30 апреля Крменян Вазген Николаевич, 
главный кондуктор 5 разр.

Май
2 мая Хачатрян Роберт Сергеевич,
Ведущий юрисконсульт
4 мая Манукян Егиш Николаевич, 
Приёмосдатчик грузов
7 мая Бабаян Роберт Ашотович,
Представитель ЗАО "ЮКЖД"
в Грузии (г. Тбилиси)
8 мая Галоян Анаит Леонтьевна,
Начальник ПТО
10 мая Унанян Андраник Смбатович, 
Освобожденный бригадир
11 мая Балаян Сурен Вардгесович,
Дежурный по переезду
21 мая Динунц Севада Сергеевич,
Заместитель начальника станции Арарат
22 мая Пашинян Анаит Бениковна,
Товарный кассир
24 мая Набандян Гарник Михайлович, 
Электромонтер
25 мая Саакян Жора Владимирович,
Мастер ПКТО

30 мая Агабабян Сурен Еремович,
Токарь по обточке колесных пар

‘Железнодорожник Армении’
ш к ж л
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