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В День Победы, 9 мая, ве
тераны-железнодорожники и 

сотрудники Ю ж но-Кавказ
ской ж елезной дороги во 

главе с генеральным дирек
тором Виктором Ребцом поч
тили память павших в Вели

кой Отечественной войне и

О свободительной войне в 

А рцахе, посетив памятник  

погибшим воинам-ж елезно- 

дорожникам и Могилу неиз

вестного солдата в Парке По
беды. Собравшиеся в Парке 

Азатамартиков в столичном  

районе Эребуни ветераны и

На ЮКЖД торжественно 
отметили День Победы

сотрудники ЮКЖД возложи

ли цветы к мемориалу по
гибшим в войнах железнодо
рожникам.

Генеральный директор ЗАО  

«ЮКЖД» Виктор Ребец отметил, 

что 9 мая на пространстве бы в 

шего СССР  отмечают общ ий  

праздник, объединяю щ ий все 

народы и поколения.

«На фронтах Великой Отече

ственной войны воевали около 

600.000 армян, из которых око 

ло 300.000 погибли. Более 60 

генералов-армян командовали 

крупными соединениями Крас

ной армии, вплоть до армий и 

фронтов. За мужество и отвагу, 

проявленную в боях, за умелое 

командование воинскими частя

ми 70 тысяч армянских солдат, 

офицеров и генералов были на

граждены орденами и медаля

ми СССР. Высшей награды -  

звания Героя Советского Союза 

-  были удостоены 106 армян

ских бойцов. Полными кавале

рами ордена Славы стали 27 ар 

мян», - сказал В. Ребец.

Руководитель Ю КЖД отме

тил также больш ой вклад ж е

лезнодорож ников в победу в 

Великой Отечественной войне.

«В годы Великой Отечествен

ной войны железнодорожники 

перевезли 20 миллионов ваго

нов, обеспечили весь процесс 

эвакуации населения и произ

водств в тыл, восстановили и 

построили заново 120 тыс. км 

пути», - напомнил генеральный 

директор ЮКЖД.

Виктор Ребец особо отметил, 

что в компании считают своим 

долгом  оказывать содействие 

ветеранам-железнодорожникам, 

чтить память погибших. Генди

ректор ЮКЖД напомнил, что в 

преддверии Дня Победы в селе 

Солак был реконструирован и 

восстановлен дом  ветерана Ве

ликой Отечественной войны, а в 

Гюмри открылась Аллея памяти 

и почета, где увековечены имена 

армян-железнодорожников, уча

ствовавших в Великой Отечест

венной войне, а также удостоен

ных звания Героев Соцтруда.

После торжественного м и 

тинга в Парке Азатамартиков 

ветераны и сотрудники ЮКЖД 

направились в Парк Победы, 

где возложили цветы к Вечному 

огню возле Могилы  неизвестно

го солдата, а ветераны отобеда

ли в походной кухне.
■

На МКЖД подвели итоги работы в апреле
Генеральный директор ЗАО  

«Южно-Кавказская железная 

дорога» Виктор Ребец на со

стоявшемся 11 мая селектор
ном совещании подвел итоги 

работы компании в январе
апреле текущего года. Руково
дитель ЮКЖД отметил, что 

прослеживавшаяся в первом 

квартале тенденция сущест
венного спада грузооборота, 
выраженная в 13%-ном сни
жении объемов перевозок к 

аналогичному периоду 2014 

года, пока сохраняется и на

блюдалась в апреле.

При этом Виктор Ребец под

черкнул, что импортные и экс

портные перевозки сохранились 

на уровне прошлого года, а ос

новной спад пришелся на долю 

погрузки во внутреннем сообще

нии. Как пояснил гендиректор 

компании, подобные негативные 

тенденции связаны с простоем 

двух армянских цементных заво

дов, а также сокращением пере

возки золотоносной руды.

В то же время Виктор Ребец 

отметил положительную динами

ку в плане качественных показа

телей работы железной дороги. В 

частности, согласно приведенным 

им данным, средний вес поезда 

увеличился по сравнению с про

шлым годом на 5%, среднесуточ

ная производительность локомо

тива также увеличилась на 5%, на 

8,8% возрос среднесуточный 

пробег локомотива, производи

тельность вагона повысилась на 

13%. К тому же на полсуток уско

рен оборот грузового вагона, вы

росли участковая и техническая 

скорости.

Среди других положительных 

подвижек в работе генеральный 

директор ЮКЖД назвал сокраще

ние почти в 2 раза времени за

держки поездов, добавив, что в 

апреле все пригородные электро

поезда проследовали по расписа

нию. Как подчеркнул Виктор Ре

бец, это крайне важно, учитывая, 

что в апреле ЮКЖД осуществила 

социальную акцию, в рамках кото

рой организованные группы уча

щихся смогли бесплатно приехать 

в Ереван на памятные мероприя

тия к 100-летию Геноцида армян.

Говоря об оплате труда желез

нодорожников, руководитель 

компании проинформировал, что 

в первом квартале года средне

месячный размер заработной 

платы составил 198,1 тыс. драмов, 

что на 11,3% выше прошлогодне

го показателя.

В качестве приоритетных на

правлений будущей работы гене

ральный директор ЮКЖД назвал, 

в частности, обеспечение баланса 

расходной и доходной статей бю

джета, увеличение объемов пере

возок и привлечение новых гру

зов на железную дорогу, повыше

ние уровня производительности 

труда. Виктор Ребец поручил на

чальникам служб и структурных 

подразделений в сжатые сроки 

представить сбалансированные 

проекты бюджетов и программ 

ресурсосбережения.
■



2 երկա թուղա յին

Գյnldpիի լnկndnտիЦшյիh qb^njnid 
բшgЦбg Հիշատակի և պատ№
ծաոաղի
Հաղթանակի օրվա նա
խօրեին' մայիսի 8-ին, 
Գյումրիի լոկոմոտիվա

յին դեպոյի տարածքում 

կայացավ Հիշատակի և 

պատվի ծառուղու բաց

ման հանդիսավոր արա
րողությունը:

Այստեղ տեղադրված են 

վահանակներ, որտեղ զե

տեղված են Հայրենական 

Մեծ պատերազմի մասնակից 

հայ երկաթուղայինների 

անունները, ինչպես նաև տե

ղեկատվություն Սոցիալիս

տական Աշխատանքի հերոսի 

կոչմանն արժանացած հայ 

երկաթուղայինների մասին:

Հայրենական Մեծ պա

տերազմին մասնակցել է 

Անդրկովկասյան երկաթուղու 

հայկական բաժանմունքի 73 

աշխատող: Այժմ վետերան- 

երկաթուղայինների թիվը 

հասնում է 40-ի:

Չորս հայ երկաթուղային 

արժանացել են Սոցիալիս

տական աշխատանքի հերո

սի կոչման. Անդրկովկասյան 

երկաթուղու պետ, կապի ու

ղիների նարկոմի առաջին 

տեղակալ Բագրատ Հարու

թյունովդ Լենինականի կա

պի և ազդանշանի ուղեմասի 

ավագ էլեկտրամեխանիկ 

Մարգիս Գևորգյանը, Լենի

նականի լոկոմոտիվային դե

պոյի մեքենավար-հրահան- 

գիչ Մերգեյ Միքայելյանը, Լե

նինականի լոկոմոտիվային 

դեպոյի մեքենավար Անդրա

նիկ Խաչատրյանը:

Ծառուղին բացեց «Հա- 

րավկովկասյան երկաթուղի» 

ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Վիկ- 

տոր Ռեբեցը, ով նշեց հաղ

թանակի գործում ունեցած եր

կաթուղայինների մեծ ավան

դը: Ընկերության գլխավոր 

տնօրենը կարևորեց ապագա 

սերունդների համար պատ

մական հիշատակի պահպա

նության կարևորությունը:

ՀԿԵ ղեկավարը նշեց, որ 

106 հայ արժանացել է Մովե-

տական Միության հերոսի 

կոչման, 27-ը՜ դարձել Փառքի 

Շքանշանի ասպետ:

Խոսելով հայ երկաթուղա- 

յինների-Սոցիալիստական 

աշխատանքի հերոսների մա

սին, Վիկտոր Ռեբեցն ընդ

գծեց, որ նրանք մեծ մասամբ 

ներկայացնում էին Գյումրիի 

երկաթուղային հանգույցը և 

այս կոչմանն արժանացել 

Հայրենական Մեծ պատե

րազմի տարիներին:

- Կարևոր է, որ մեր 

ապագա սերունդներն իմա

նան և հիշեն պատմությունը: 

Շնորհավորում եմ մեր վետե

րաններին և մաղթում լավ 

տրամադրություն, երկար 

տարիների կյանք և որ միշտ 

զգաք ուշադրությունը կոլեկ

տիվի կողմից, - ասաց Վ. Ռե- 

բեցը:

Արարողությանը մաս

նակցեցին Շիրակի մարզ

պետ Ֆելիքս Ցոլակյանը, 

Գյումրիի քաղաքապետ Սամ- 

վել Բալասանյանը, Վետե-

րանների խորհրդի նախա- րազմի վետերաններ, երկա-

գահ Հենրիխ Օձնեցյանը, թուղայիններ:

Հայրենական Մեծ պատե- ■

հրևա հ^ ա թ ոմի
զհացքի
տոԱսհրհ արդհհ 
Աահաոքուճ հհ

«Հարավկովկասյան երկա
թուղի» ՓԲԸ Երևան-Բաթումի- 
Երևան երթուղում գործող Մրմե- 

նիա ֆիրմային գնացքի տոմ

սերն արդեն վաճառքում են: Մմե- 
նօրյա ֆիրմային գնացքի 

երթևեկությունը կմեկնարկի հու

նիսի 15-ին:

Երևանից գնացքը կմեկնի 
ժամը 15:30-ին:

Տոմսերը վաճառվում են 

Երևանի, Վանաձորի, Գյումրիի և 
Մրմավիրի կայարանների տոմ- 
սարկղերում, ինչպես նաև ՀԿԵ 
կայքում' www.ukzhd.am:

Երևանից Բաթումի ուղևորու
թյան տևողությունը կազմում է 15 

ժամ 40 րոպե, իսկ հետադարձ 

ճանապարհը' 15 ժամ 50 րոպե: 

Մնցած տարվա համեմատ 
ՀԿԵ-ի գնային քաղաքականու
թյունը էական փոփոխություններ

չի կրեւ:
Ֆիրմային գնացքի վագոննե

րը համապատասխանում են 

տեխնիկական, սանիտարահի

գիենիկ և անվտանգության նոր
մերին: Բարձր հարմարավետու
թյամբ կուպեներում և ննջավա

գոններում ուղևորներին անվճար 

կտրամադրվի Wi-Fi կապ:
Հարավկովկասյան երկաթու

ղու տվյալներով, 2008 թվականի 

համեմատ 2014 թվականին Մր- 
մենիա ֆիրմային գնացքի 
ուղևորների թիվն աճել է 538%- 
ով' 8,6 հազարից մինչև 46 հա- 

զար:
Հիշեցնենք, որ ապրիլին 

ՄՊՀ երկրների Երկաթուղային 

տրանսպորտի հարցերով 

խորհրդի տնօրինությունը 

Երևան-Բաթումի-Երևան միջազ
գային գնացքին շնորհել է ֆիր

մային կարգավիճակ և Մրմե- 
նիա անվանումը:

■

Открылась музейная экспозиция 
«Великая ПоОеда, доОытая единстиом»

Музейная экспозиция "Великая По
беда, добытая единством", посвящен

ная 70-летию победы в Великой Отече
ственной войне, открылась при содей
ствии ЗАО «Южно-Кавказская желез

ная дорога» 6 мая в Армянском инсти
туте туризма.

В церемонии открытия приняли участие 

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в 

Армении Иван Волынкин, генеральный ди

ректор ЗАО «ЮКЖД» Виктор Ребец, замести

тель министра иностранных дел Армении 

Сергей Манасарян, представители Минис

терства обороны Армении, посольства Ка

захстана, другие гости.

Чрезвычайный и Полномочный Посол 

РФ в Армении Иван Волынкин отметил важ

ность проведения подобных мероприятий, 

которые позволяют сохранить историю и до

нести ее до следующих поколений. Посол 

подчеркнул, что День Победы является од

ним из самых любимых как в армянских, так 

и в российских семьях.

В экспозиции были представлены мате

риалы, предоставленные Военным музеем 

«Мать-Армения» Министерства обороны Ар

мении, Центральным музеем Великой Отече

ственной войны 1941-1945гг, Историко-мемо

риальным музеем-заповедником «Сталин

градская битва», Белорусским Государствен

ным музеем истории Великой Отечественной 

войны. Среди экспонатов - фотографии, до

кументы, письма, награды и наградные лист

ки времен Великой Отечественной войны.

Во время церемонии открытия выставки 

ректор Армянского института туризма Роберт 

Минасян вручил послу России в Армении и

генеральному директору ЗАО «ЮКЖД» книги 

«Русский след: Россия — Армения», изданные 

по итогам прошедших в Армении научно-ту

ристических экспедиций.

Выставка проходила под эгидой Нацио

нального Собрания Армении, посольства Рос

сийской Федерации в Республике Армения, 

при содействии ЗАО «ЮКЖД», ЗАО «Газпром

Армения», ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», пред

ставительства Россотрудничества в Армении.

Организаторы выставки — общественная 

организация «История и Единение», Армян

ский институт туризма и Военный музей 

«Мать-Армения» Министерства обороны 

Армении.
■
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Участники акции «Поезд дружбы ветеранои 
войны против нацизма» вернулись и Ереван
Трое армянских ветеранов Великой Отечественной 

войны, которые принимали участие в организован
ной ОАО «РЖД» социальной акции «Поезд дружбы 

ветеранов войны против нацизма», 24 мая возврати
лись в Ереван.

Ветераны-железнодорож

ники Вардгес Степанян и Ар

туш Мкртчян, председатель 

Комитета ветеранов войны и 

Вооруженных сил Армении, 

разведчик, фронтовик и об

щественный деятель, полков
ник Петрос Петросян в сопро

вождении председателя Со

вета молодежи ЮКЖД Сум- 

бата Сумбатяна 20 — 23 мая 

на Поезде дружбы вместе с 

ветеранами еще из шести 

стран бывшего СССР просле

довали по маршруту Москва- 

Минск-Брест-Москва.

20 мая Поезд дружбы от

был с Белорусского вокзала, 

откуда в годы войны уходили 

на фронт эшелоны и на кото

рый после 9 мая 1945 года 

возвращались поезда с побе

дителями. В Минске ветеранов 

встретили заместитель пре

мьер-министра Беларуси Ана

толий Калинин, президент 

ОАО «Российские железные 

дороги» Владимир Якунин, на

чальник Белорусской желез

ной дороги Владимир Моро

зов, генеральный директор 

ЗАО «ЮКЖД» Виктор Ребец, 

председатель Республиканско

го совета Белорусского обще

ственного объединения вете
ранов, генерал-лейтенант в от

ставке Анатолий Новиков, 

председатель Центрального

Совета ветеранов войны и тру

да железнодорожного транс

порта России Николай Гром.

Ветераны посетили Мемо

риал и Музей Победы, после 

чего отправились в Брест — в 

Мемориальный комплекс 

«Брестская крепость-герой». 

Во время встречи с президен

том ОАО «РЖД» Владимиром 

Якуниным председатель Ко

митета ветеранов войны и 

Вооруженных сил Армении, 

разведчик, полковник Петрос 

Петросян подарил ему свою 

книгу «Страницы из жизни 

разведчика».

90-летний Вардгес Сте

панян в 1941 году временно 

оставил школу и пришел ра

ботать в паровозное депо Ле- 

нинакана, сменив ушедших на 

фронт рабочих. Затем был на

правлен в 28-ую окружную 

школу снайперов, после окон

чания которой в сентябре 1943 

года отправлен в действую

щую армию. Участвовал в опе

рации по освобождению горо

да Великие Луки - крупного 

железнодорожного узла неда

леко от границы с Латвией, в 

наступательной операции по 

освобождению Беларуси.

Был неоднократно ранен, 

но каждый раз после лечения 

возвращался в строй.

День Победы Вардгес

Вардгес Степанян награж

ден Орденом Отечественной
войны, Орденом Красной 

звезды, Орденами Славы 2-ой 

и 3-ей степеней, медалями 

«25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» и «30 

лет Победы в Великой Отече
ственной войне», Знаком «По

четный железнодорожник». 

Является ветераном труда.

В 2005 году ему выпала 

честь участвовать в Параде 

Победы на Красной Площади.

91-летний Артуш

Мкртчян был призван в ар

мию в 1942 году, служил на 

Украинском и Белорусском 

фронтах. Победу встретил на 

Эльбе в звании гвардии 

старшего сержанта. Награж

ден Орденом Красной звез

ды, Орденом Красного зна

мени, Орденом Отечествен

ной войны 2-ой степени, ме

далью «За Отвагу», медалью 

«За Победу над Германией в

Великой Отечественной вой

не 1941-1945 гг.». Ветеран 

труда.

92-летний Петрос Пет

росян попал на фронт в 1942 

году, воевал в качестве ко

мандира батареи отдельного 

противотанкового истреби

тельного дивизиона, участво

вал в освобождении Украи

ны, Румынии, Болгарии, Венг

рии, Чехословакии. Был 

трижды ранен, а День Побе

ды встретил в Берлине. В 1949 

году поступил на службу в 

органы безопасности, прора

ботав до 2003 года. Работал 

на Ближнем Востоке, в Египте, 

Европе, Америке. Занимал 

должность начальника отдела 

внешней разведки.
■

Степанян встретил на Балтий

ской косе, а через 5 дней его 

полк был переведён в город 

Гумбиннен в Восточной Прус

сии, где еще велись бои.

После окончания войны 

Степанян был оставлен в осо

бое распоряжение Министер

ства обороны СССР и до 1950 

года служил командиром ору

дия в 52-м гаубично-артилле

рийском полку. В мае 1950 го

да он был демобилизован и 

вернулся в родной Ленинакан, 

в паровозное депо, где рабо

тали его отец и трое братьев.

В депо ветеран работал 

поездным кочегаром, помощ

ником машиниста, машинис

том паровоза, машинистом 

электровоза.
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Реконструкция дома 
о подарок ветерану о т  
ЮКЖД ко Д от Победы

Հայաստանի նրկաթաղա 
թանցաիանը ՕիանաՕ է 
«Թանկաիանննիի գիշնր - 2015» 
աԱցիային

Հայաստանի երկաթուղու թանգարանը միանում է «Թանգարաննե

րի գիշեր - 2015» ակցիային, որն այս տարի կանցկացվի մայիսի 16- 

ին: Այդ օրը թանգարանը, որը գտնվում է «Երևան» երկաթուղային 

կայարանում, կաշխատի մինչև ուշ գիշեր:

Մուտքը, ինչպես և սովորական օրերին, կլինի ազատ:

Հայաստանի երկաթուղու թանգարանը բացվել է 2009 թվականի 

հուլիսի 31-ին: Այստեղ ներկայացված է Հայաստանի երկաթուղու հա

րուստ պատմությունը, որը սկիզբ է առնում 1895 թվականի մայիսից, 

երբ ցարական կառավարությունը որոշում ընդունեց Թիֆլիս-Ալեք- 

սանդրապոլ (այժմ Գյումրի)-Կարս երկաթուղու կառուցման մասին: 

Թանգարանում ներկայացված են հայկական երկաթուղային 

տրանսպորտի զարգացման տարբեր փուլերն արտացոլող էքսպո

նատներ, մասնավորապես Հայաստանում երկաթուղու կառուցման վե

րաբերյալ պատմական փաստաթղթերի պատճեներ, հին գնացքների 

լուսանկարներ, հին և ժամանակակից գնացքների մակետներ, երկա

թուղային տեխնիկա:

Այստեղ կարելի է գտնել նաև տեղեկատվություն Հայաստանի եր

կաթուղու զարգացման ներկա փուլի մասին, «Հարավկովկասյան եր

կաթուղի» ՓԲԸ-ի աշխատանքի, նոր նախագծերի և ծրագրերի մասին 

տեղեկանքներ:
■

ԱոահԼին ՀԿԵ-ն անվՕաբ 
տնղափոխնց 905 աշաԱնրտ

Ապրիլին հայտարարված սոցիալական ակցիայի շրջանակներում 

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն անվճար տեղափոխեց Հա 
յոց Ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներին 

մասնակցած 905 աշակերտ:
Գյումրեցի 800 աշակերտ հնարավորություն ստացավ անվճար 

հասնել Երևան Ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր այցելելու 
համար:

Անվճար են փոխադրվել նաև երաժշտական դպրոցների 105 սա
ներ, ովքեր մասնակցել են Գյումրիում անցկացված Ցեղասպանության 

տարելիցին նվիրված «Վերածնունդ» մրցույթ-փառատոնին:

Ապրիլի 23 - 24-ը էլեկտրագնացքներում կիրառվել էր 50% զեղչ 
սգո միջոցառումների մասնակիցների համար: Այդ օրերին փոխադր

վել է ավելի քան 1.5 հազ. ուղևոր:
■

1945 гг. принимали участие 600 

тыс. армян, каждый второй из 

них не вернулся домой, а 107 ар

мян были удостоены звания Ге

роя Советского Союза. Отметил 

Виктор Ребец и вклад в Победу 

железнодорожников, которые в 

годы войны перевезли 20 милли

онов вагонов - с солдатами, а 

также с грузами - снарядами, бо 

евой техникой, продовольствием.

Гендиректор также проинфор

мировал, что 8 мая в Гюмри со

стоится открытие Аллеи Памяти, 

где будут представлены стенды с 

именами всех железнодорожни- 

ков-участников Великой Отечест

венной войны и армян-железно- 

дорожников Героев социалисти

ческого труда.

В свою очередь ветеран Гера

сим Маркарян поблагодарил 

ЮКЖД за содействие в восста

новлении дома, который он пост

роил своими руками в 1948 году. 

После ухода на фронт в 1941 году 

Маркаряна отправили в Туапсе, 

затем - в Орел, где он получил 

ранения обеих ног и спины. Гера

сим Маркарян дошел до Запад

ной Украины, дослужился до 

старшины.

Сейчас у ветерана пять д о 

черей и 14 внуков, сам он после 

смерти жены уже 26 лет живет 

один - летом ухаживает за своим 

садиком, зимой переезжает на 

время к старшей дочери.

В торжественной церемонии 

открытия дома приняли участие 

вице-губернатор Котайкской об 

ласти Валерий Баклачян, глава 

администрации села Солак Бадал 

Саркисян, представители руко

водства ЗАО «ЮКЖД», члены Со

вета молодежи компании.
■

В преддверии Дня Победы в 

селе Солак Котайкской области 

7 мая состоялась торжествен
ная церемония открытия после 

восстановления и капитальной 

реконструкции дома 94-летне
го ветерана Великой Отечест
венной войны, бывшего же
лезнодорожника Герасима 

Маркаряна.

ют 40 железнодорожников, ветера

нов Великой Отечественной войны.

«Мы знаем каждого из них в 

лицо, по фамилии, оказываем им 

поддержку», - подчеркнул Виктор 

Ребец, напомнив, что на железно

дорожном вокзале Еревана от

крыта экспозиция, посвященная 

Великой Отечественной войне и 

участию в ней армян.

Руководитель компании на

помнил, что в сражениях в 1941-

Ключи от отремонтированного 

дома и подарки вручил ветерану 

генеральный директор ЗАО 

«ЮКЖД» Виктор Ребец. Руково

дитель компании поздравил Ге

расима Маркаряна с наступаю

щим праздником, отметив, что 

ремонт дома — это самое малое, 

что могла сделать компания в 

благодарность ветерану.

«Герасим Маркарян — ордено

носец, награжден Орденом Крас

ной звезды, медалью «За отвагу». 

У него 4 ранения, до сих пор он 

носит осколок в ноге. И после вой

ны, после ранений он пришел ра

ботать на железную дорогу, отдав 

ей 56 лет. Герасим Мнацаканович 

работал дорожным мастером, 

бригадиром, то есть на должнос

тях, непосредственно связанных с 

безопасностью движения. Сегодня 

семейную традицию продолжает 

его внук, работающий дорожным 

мастером на станции Раздан», - 

сказал Виктор Ребец.

Как отметил генеральный ди 

ректор, сегодня живут и здравству
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ՈՐՊԵՍԶԻ ԿԱՆԽԱԾՆ 
ԱԱԱՆԿԱԼԻ ՀԵՏԵԱԱՆՔԱՐԸ

Ինչպես հայտնի է, երկաթուղու 

գործունեության անվտանգու
թյան մակարդակը բարձրացնե
լու նպատակով «Հարավկով- 

կասյան երկաթուղու» ղեկա
վարները, առաջատար մասնա
գետները մշտապես ստուգայ- 
ցեր են կատարում:

Այս անգամ ընտրված էր երկա

թուղու Երևան-Վանաձոր հատվա

ծը: Ինչպես նշեց «Հարավկովկաս- 

յան երկաթուղու» գլխավոր տնօրե

նի տեղակալ ԼԵ Վ Ո Ն  ՀԱ ԿՈԲՅԱ

ՆԸ, անցյալ տարի ստուգայց են 

կատարել Վարդենիսի հատվա

ծում. «Իսկ այսօր ամբողջ տարած

քը, գլխավոր, ավելի ճիշտ ' Հայաս

տանի կենաց ճանապարհն ենք 

անցնում: Ընդհանրապես ամեն չո

րեքշաբթի հայտարարված է անվ

տանգության օր, և երկաթուղու ղե

կավարները, ծառայության պետե

րը ստուգայցեր են կատարում: 

Իհարկե, շուտով սկսվող ամառա

յին արձակուրդները կավելացնեն 

երկաթուղու անվտանգության հետ 

կապված խնդիրները:

Ոչ պակաս վտանգավոր է 

անասուններին բաց հողատա

րածքներ դուրս բերելու հանգա

մանքը: Ընդ որում' գրեթե բոլոր հո

ղատարածքները ցանկապատված 

են, իսկ երկաթուղին' ոչ, և հաճախ 

անասուններին արածեցնում են 

հենց գծի կողքերին: Նաև հաշվի 

առնելով, որ գնացքների արագու

թյունն ավելանում է, անասունների 

հետ բախումը կարող է հանգեցնել 

անցանկալի ու տխուր հետևանքնե- 

րի: Դա վերաբերում է թե' մարդա

տար, թե' բեռնատար գնացքնե

րին, և կարող են տուժել ոչ միայն 

անասունները, այլև մարդիկ:

Եվ մենք հանդիպում ենք այս 

տարածքում գտնվող բոլոր հա

մայնքների ղեկավարների հետ, 

որպեսզի նրանց բացատրենք, 

խնդրենք, ինչու չէ, նաև պահան

ջենք ապահովել երկաթուղու ան

վտանգ աշխատանքը: Իսկ դրա 

համար նրանք պետք է բացատրա

կան աշխատանք տանեն իրենց 

համայնքների անդամների հետ: 

Չմոռանանք, որ երկաթուղին հա

մարվում է կյանքի համար վտան

գավոր տարածք, և մարդկանց չի 

թույլատրվում գտնվել այդտեղ»:

Ինչպես նշեց Լ  Հակոբյանը, 

2014 թվականին 2013 թվականի 

համեմատ ավելացել են վթարների, 

գնացքի հետ բախման դեպքերը: 

Ընդ որում՝ դրա հետևանքով 12 

մարդ տեղում մահացել է. «Այդ 

պատճառով էլ ահազանգում ենք

բոլորին, որ շատ զգույշ լինեն և եր

կաթգիծն անցնեն միայն թույլատր

ված տեղերով»:

Երևան-Վանաձոր ճանապար- 

հահատվածի ամեն մի կայարա

նում կազմակերպվում էին հանդի

պումներ Արմավիրի, Շիրակի մար

զի տարբեր համայնքների ղեկա

վարների հետ, բացատրում և իրա

զեկում էին վտանգների մասին:

ՀԿԵ  գլխավոր տնօրենի առա

ջին տեղակալ Ս ԵՐԳԵՅ  ՎԱԼԿՈՆ 

մասնավորապես նշեց, որ մարդ

կանց, ավտոմեքենաների' չթույ

լատրված տեղով երկաթգիծն անց

նելը հղի է վտանգներով ոչ միայն 

շարժակազմի, սարքավորումների, 

այլև հենց տվյալ մարդկանց, մեքե

նաների վարորդների համար. 

«Այս տարի արդեն ավտոմեքենայի 

հետ բախման երկու դեպք է արձա

նագրվել, իսկ տրակտորի հետ բա

խումը կանխվել է միայն մեքենա

վարի զգոնության, ժամանակին 

նրա կատարած գործողություննե

րի շնորհիվ: Մեքենավարը չի են

թադրում ավտոտրանսպորտի առ

կայությունը երկաթգծի վրա և ար

ձագանքում է այն ժամանակ, երբ

այն հայտնվում է իր տեսադաշ

տում: Եվ հաճախ արդեն անհնար է 

լինում բախումը կանխելը:

Մեր ղեկավարները, աշխատա

կիցները հանդիպումներ են կազ

մակերպում դպրոցներում, բնակա

վայրերում, բացատրում, որ գնաց

քը ավտոմեքենա չէ, չի կարող թե

քել ճանապարհը, և նույնիսկ ար- 

գելակելու դեպքում 190 տոննայից 

ավելի քաշով էլեկտրատարը կա

րող է իներցիայով 800-1000 մ տա

րածություն անցնել:

Բայց մենք այդքան աշխատա

կից չունենք, որ բացատրական 

աշխատանք տանենք յուրաքան

չյուրի հետ, ուստի ակնկալում ենք 

համայնքների ղեկավարների 

աջակցությունը, համատեղ միջո

ցառումների անցկացումը»:

Ս. Վալկոն անդրադարձավ 

նաև մեկ այլ ցավոտ խնդրի. 

«Մարդկանց հող են հատկացրել, 

որտեղ նրանք ծառ են տնկել, այգի 

ստեղծել, և այդ ծառերի ճյուղերն 

արդեն առանձին տեղերում փա

կում են մեքենավարի տեսադաշ

տը, ինչը նույնպես վտանգում է 

անվտանգ երթևեկությունը:

Իհարկե, հասկանում ենք, որ 

այդ բերքատու ծառերը, այգին շա

տերի համար գոյատևման միջոց 

են, սակայն կան համապատաս

խան նորմատիվներ, որ պետք է 

պարտադիր պահպանվեն: Ու եթե 

սեփականատերերը կամավոր 

չվերացնեն խախտումները, ստիպ

ված կլինենք մեքենավարի տեսա

դաշտը բացելու համար իրակա

նացնել համապատասխան աշխա

տանքներ, որոնցում, հարկ եղած 

դեպքում, կներգրավվեն ինչպես 

սեփական անվտանգության ծա

ռայությունը, այնպես էլ իրավա- 

պահ մարմինները»:

ՀԿԵ անվտանգության ծառայու

թյան պետի տեղակալ ԱԲՄԵՆ 

ՊԵՏԲՈՍՅԱՆԸ, նույնպես անդրա

դառնալով վերոնշյալ խնդիրներին,

մատնանշեց մեկ այլ անցանկալի ու, 

ցավոք, տարածված երևույթ. «Եր

կաթգծի տարբեր տեղամասերում 

հաճախ գողանում են երկաթուղա

յին կաբելների կապի մալուխները, 

որոնք գունավոր մետաղներ են: Ու 

եթե գողերը մի 2-3 հազար դրամի 

օգուտ են ակնկալում, ապա եր

կաթգծին պատճառած վնասն ան

համեմատ ավելի մեծ է ոչ միայն 

նյութական, այլև մարդկանց կյան

քին վտանգ սպառնալու առումով: 

Մինչև հայտնաբերում են, թե որ 

տեղամասում է գողությունը կա

տարվել, և վերականգնում գողացա

ծը, մոտավորապես 4-5 ժամ է անց

նում, իսկ այդ ժամանակահատվա

ծում երկաթգծի աշխատանքն ամ

բողջությամբ խաթարվում է: Եր

կաթգիծն այդ հատվածում ընդհան

րապես դադարեցնում է շարժը, 

որովհետև հնարավոր չէ կանխա

գուշակել, թե ինչ անցանկալի հետև

անքներ կունենա այդ քայլը:

Եվ ստացվում է, որ 2-3 հազար 

դրամ օգուտի համար երկաթգծին 

պատճառվում է հարյուր-հազար- 

ների վնաս, որն այդպես էլ չի վե

րականգնվում, ու նաև անվտան

գության հետ կապված խնդիրներ 

են առաջանում»:

Դեպքեր են լինում, որ հե

տաքրքրասիրությունից դրդված 

կամ միտումնավոր, գծերի վրա 

տարբեր տեսակի առարկաներ, 

հիմնականում փոքր քարեր են 

դնում. «Դա երևի անչափահասնե

րի արած գործն է, որովհետև խե

լացի, չափահաս մարդիկ երբեք 

իրենց թույլ չեն տա գծերի վրա ինչ- 

որ առարկա կամ քարի բեկոր 

դնել, հետո հետևել, թե ինչպես են 

գնացքի շարժակազմի անցնելուց 

հետո դրանք փշրվում: Նայեն և ու

րախանան դրանով»:

Մյուս բացասական երևույթն 

այն է, որ միջքաղաքային մարդա

տար գնացքների անցնելու ժամա

նակ քարով խփում, ապակիներն են 

կոտրում. «Դա նույնպես հիմնակա

նում անչափահասներն են անում: 

Մեր արագ արձագանքման խումբը 

զբաղվում է դրանով և ահազանգն 

ստանալուն պես մեկնում դեպքի 

վայր: Եղել են դեպքեր, երբ ոստի

կանության հետ համատեղ բացա- 

հայտվել են խուլիգանները, պրոֆի

լակտիկ աշխատանքներ են տար

վել, որ նման դեպքերը չկրկնվեն»: 

Ստուգայցն ավարտվեց Վանա- 

ձորում, որտեղ ՀԿԵ  ներկայացու

ցիչները հանդիպեցին Լոռու փոխ- 

մարզպետ Արսեն Դարբինյանի, 

մարզի տարբեր համայնքների ղե

կավարների, Վանաձորի կայարա

նի պետ Ռաֆիկ Սեխլեյանի հետ: 

Վերոնշյալ հարցերի շուրջ տեղի ու

նեցած ակտիվ քննարկումների 

շնորհիվ որոշվեց երկաթուղու ան

վտանգության խնդիրները ներկա

յացնել մարզի բոլոր համայնքնե

րում, ինչպես նաև համապատաս

խան ժամանակացույցով հանդի

պումներ կազմակերպել դպրոցնե

րում: Հանդիպումներին կմասնակ

ցեն ինչպես համայնքի ղեկավար

ները, դպրոցի տնօրենները, այն

պես էլ ՀԿ Ե  աշխատակիցները, 

արագ արձագանքման խումբը:
■

Ռուսլան Թաթոյան, 
«Հայոց աշխարհ», №88, 

15 մայիսի 2015 թ.

«Հարավկովկասյան երկաթուղու» գլխավոր տնօրենի տեղակալ Լևոն 

Հակոբյանը այս անգամ ստուգայցի համար ընտրել էր երկաթուղու 

Երևան-Վանաձոր հատվածը:

Վտանգավոր է անասուններին բաց հողատարածքներ դուրս բերելու հանգաման
քը: Անասունների հետ բախումը կարող է հանգեցնել անցանկալի ու տխուր հետև
անքների: Դա վերաբերում է թե' մարդատար, թե' բեռնատար գնացքներին:
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что выгодно экономике
АРМЕНИИ -  выгодно ЮКЖД
В последнее время в Армении развернулись 

дебаты относительно качества менеджмента 

ряда российских компаний. Естественно, 

наиболее часто упоминаются “Электричес

кие сети Армении” , но одновременно дела

ются попытки заодно зацепить и “Южно

Кавказскую железную дорогу” . Не вдаваясь 

в детали всей полемики, попытаемся разо

браться в ситуации с Ю КЖ Д.

Прежде всего, обращает на себя вни
мание тог факт, что снижение цен на золо
то на мировых рынках делает нецелесооб
разным вывоз компанией GeoProMining 
руды с Сотского месторождения на фабри
ку в Арарате. Об этом свидетельствуют и 
данные ЗАО “Южно-Кавказская железная 
дорога” о резком сокращении объемов пе
ревозок по данному направлению. Извест
но, что на цену на золото на мировом рын
ке влияют такие факторы, как укрепление 
американской валюты и ожидания инвес
торов от повышения ключевой ставки Фе
деральной резервной системой (ФРС) 
США. Как считает аналитик Barclays Суки 
Купер (Suki Cooper), чьи слова приводит 
агентство Блумберг, третий квартал 2015 
года будет наиболее слабым для золота. С 
учетом того, что начало повышения ставок 
Федеральной резервной системы начнется 
с сентября т. г. Это означает, что ожидать 
повышения цен на золото можно будет 
лишь с сентября текущего года.

Не последнюю роль в сокращении 
объемов грузовых перевозок компанией 
“ЮКЖД” сыграло и снижение объемов 
производства цемента. Появление на гру
зинском рынке цемента собственного 
производства сделало армянскую продук
цию некокурентоспособной в соседней 
стране. Ровно год назад в грузинском го
роде Рустави открылся модернизирован
ный завод компании "ХайдельбергЦе
мент", который предлагает высококачест
венную продукцию по достаточно низкой 
цене. В результате оба цементных завода в 
Армении оказались в затруднительном по
ложении, как, впрочем, и сама компания 
“Южно-Кавказская железная дорога” , ко
торая не только отвозила всю готовую 
продукцию в Грузию, но и завозила на за
воды сырье для его производства. Как 
только замедлились темпы строительного 
бума в Ереване, тут же упали объемы за
возимого по железной дороге металла, 
необходимого для железобетонных конст
рукций.

11 мая на селекторном совещании ге
неральный директор компании Виктор Ре- 
бец отмечал, что прослеживавшаяся в пер
вом квартале тенденция существенного 
спада грузооборота, выраженная в 13%- 
ном снижении объемов перевозок к анало
гичному периоду 2014 года, пока сохраня
ется и наблюдалась в апреле. При этом, 
импортные и экспортные перевозки сохра
нились на уровне прошлого года, а основ
ной спад пришелся на долю погрузки во 
внутреннем сообщении. Как пояснил ген
директор компании, подобные негативные 
тенденции связаны с простоем двух ар
мянских цементных заводов, а также со
кращением перевозки золотоносной руды. 
Как раз то, о чем мы говорили выше.

Необходимо отметить, что дочерняя 
компания РЖД эксплуатирует в Армении

две основные магистрали. Первая - Ере- 
ван-граница Грузии, используется для 
экспортно-импортного сообщения, а вну
триреспубликанское направление Арарат- 
Сотк в основном используется для вывоза 
руды с Сотского месторождения на фаб
рику в Арарате (компания ОеоРгоМшщ). 
Примечательно, что из Сотка в Арарат пе
ревозится руды в объеме, почти равном 
экспортно-импортному грузообороту Ар
мении по железной дороге — немногим 
более по 1,5 млн тонн в каждом направле
нии. Остальные магистрали упираются в 
Азербайджан и, соответственно, не ис
пользуются. Согласно данным ЮКЖД, с 
2010 по 2013 гг. грузооборот по железной 
дороге увеличивался. В 2013 году зафик
сировано некоторое снижение объемов, а 
в 2014 году грузооборот составил 786 тыс. 
т/км., что меньше 2013 года на 7,5%. Пас
сажирооборот с 2010 по 2014 гг. составлял 
50-55 тыс. пасс/км. Последний показатель 
делится почти поровну на внутренних и 
межгосударственных пассажиров из расче
та на километр. Справедливости ради не
обходимо отметить, что внутренние пасса
жирские перевозки являются убыточны
ми, и в связи с концессионным догово
ром, на основе которого действует 
ЮКЖД, правительство Армении обязыва
ется компенсировать эту убыточную ста
тью. Но и сегодня в Армении раздаются 
голоса об исключении данного пункта в 
госбюджете страны, что приведет к допол
нительной финансовой нагрузке для 
ЮКЖД. Что касается финансовых пока
зателей, то лучшим годом по объему вы
ручки за последние 5 лет стал 2012 год с 
объемом в 30 млрд драмов. В 2014 году 
объем выручки сократился до 22 млрд дра
мов. Примечательно, что с 2012 по 2014 
год грузооборот сократился на 9,3%, а вы
ручка на 26,6%. Обусловлено это сокраще
нием в том числе инвестиций: в 2012 году 
их объем составил 12,3 млрд драмов, а в 
2014 году — 6,6 млрд драмов (объем инве
стиций регулируется концессионным до
говором). В связи с сокращением инвес
тиций уменьшился и накопленный убыток 
компании. Если в 2010 году он составлял 
11,2 млрд, то в 2014 году сократился до 8,7 
млрд драмов. Таким образом, с 2011 года 
компания закрывает год с небольшим 
плюсом, что обусловлено сокращением 
объема инвестиций, частично и повыше
нием тарифов.

Не последнюю роль в проблемах 
ЮКЖД играют колебания курса валют, 
которые, впрочем, не затронули внешне
го объема экспорта и импорта, но косну
лись внутреннего.

В конце прошлого года на валютном 
рынке Армении произошло резкое обес
ценивание армянского драма. Так, в октя
бре-декабре 2014 года девальвация армян
ского драма к доллару составила 45%, что 
серьезно отразилось на уровне рентабель
ности крупных, в том числе и системооб
разующих армянских компаний.

Следует также учитывать и общую 
экономическую ситуацию в Армении, ко
торая, по мнению многих международных 
институтов, в 2015 году продолжит ухуд
шаться. ЗАО “ЮКЖД”, как и любая дру
гая транспортная компания, является об
служивающим экономику предприятием. 
С учетом продолжающегося падения рос
та экономики вряд ли стоит ожидать от 
компании чуда. По данным Центрально
го банка Армении, экономический рост 
страны в 2015 году оценивается в пределах 
0,4%-2% при заложенном в госбюджете 
показателе в 4,1%. Армянская экономика 
второй год подряд не выполняет заложен
ный в госбюджете показатель экономиче
ского роста. На сегодняшний день суще
ствуют весомые факторы, которые не спо
собствуют достижению целевого показате
ля роста ВВП и в 2015 году.

Внешнеторговый оборот Армении со 
странами ЕАЭС сократился на 42,5%, со
ставив $191,5 млн., а торговля с Россией со
кратилась на 41,2%. В то же время по ито
гам первого квартала сократился также тор
говый оборот Армении со странами ЕС на 
31,7% и с другими странами - на 18,2%.

На этом фоне заявления ряда полити
ков, общественных деятелей и депутатов 
армянского парламента, в основном из 
числа тех, кто никогда не скрывал своего 
отрицательного отношения к вступлению 
Армении в Таможенный союз о якобы 
плохом менеджменте ЗАО “ЮКЖД” вы
глядят, по меньшей мере, странными и 
неуместными. Как говорил герой знаме
нитого фильма “Утром деньги — вечером 
стулья” . Будет экономика нормально раз
виваться - будут успехи и у основного пе
ревозчика страны.

■
Александр Аванесов, Арминфо, 

специально для “Ж А ”

Подписано соглашение 
о сотрудничестве между 
ЗАО «ЮКЖД» и Белорусской 
железной дорогой
Генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказ
ская железная дорога» Виктор Ребец прини- 
нял участие в 62-ом заседании Совета по 

железнодорожному транспорту государств- 
участников Содружества, которое прошло в 

Минске 20-21 мая.

В рамках заседания было подписано Согла

шение о сотрудничестве между ЗАО «ЮКЖД» и 

Белорусской железной дорогой.

Соглашение предусматривает, в частности, 

взаимодействие сторон в сфере обмена опытом 

по организации железнодорожных грузовых и 

пассажирских перевозок, сотрудничества с грузо

отправителями и грузополучателями, отработки 

новых технологий погрузочно-разгрузочных ра

бот, организации движения и поддержания на 

должном уровне железнодорожной инфраструк

туры.

Стороны договорились о сотрудничестве в 

освещении совместных действий в средствах 

массовой информации Беларуси и Армении, а 

также в вопросах формирования, подготовки и 

развития кадрового потенциала Белорусской же

лезной дороги и ЗАО «Южно-Кавказская желез

ная дорога».

Генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказ

ская железная дорога» отметил, что железные 

дороги двух стран активно сотрудничают в рам

ках Совета по железнодорожному транспорту.

«Мы посчитали возможным поискать новые 

пути взаимодействия и поделиться опытом в ра

боте по отдельным направлениям и рассчитыва

ем, что опыт друг друга будет нам полезен», - 

сказал Виктор Ребец.

Повесткой дня 62-го заседания Совета было 

предусмотрено рассмотрение вопросов, опреде

ляющих координацию действий железных дорог

Содружества по организации международных 

перевозок пассажиров и грузов, совместному ис

пользованию парка грузовых вагонов и контей

неров, ведению взаиморасчетов за перевозки и 

оказанные услуги, разработке единых норматив

ных документов. Будут подведены итоги выпол

нения решений шестьдесят первого заседания 

Совета и итоги эксплуатационной работы сети 

железных дорог за 2014 год и первый квартал 

2015 года.

Приняты решения по актуализации ряда 

нормативных документов в сфере организации 

международных пассажирских и грузовых пере

возок, технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава. Регламентом работы засе

дания были предусмотрены двусторонние 

встречи руководителей железнодорожных ад

министраций по согласованным сторонами во

просам.

Совет по железнодорожному транспорту го- 

сударств-участников СНГ учрежден в 1992 году 

для координации работы железнодорожного 

транспорта на межгосударственном уровне и вы

работки согласованных принципов его деятель

ности.

Членами Совета являются Армения, Азербай

джан, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Молдо

ва, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекис

тан, Украина.

Ассоциированными членами структуры явля

ются Болгария, Грузия, Латвия и Финляндия, а 

по договору в работах структуры участвуют Лит

ва и Эстония.

Статус наблюдателя в Совете имеют Междуна

родная Конфедерация профсоюзов железнодо

рожников и транспортных строителей и Железные 

дороги Исламской Республики Иран.
■
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Ն ա  չէր գ ո հ ա ն ա ս  ի ր  գ ո րծով , 
ն ա  խ ո ո ա ն ո ւս  էր ի ր  գ ո ր ծ ի  Անտ
Ի՞նչը կարող է մարդուն ավե
լի լավ բնորոշել, քան նրա 

արմատները' ումի՞ց է սե
րում, ինչո՞վ են նրան սնել: 
Սերգեյ Միքայելյանին այս 

իմաստով բախտը ժպտացել 
է' նա լեգենդար հոր զավակ 

է, հեղափոխական պայքա
րում թրծված, երկաթուղում 

իր աշխատանքային մկրտու
թյունը ստացած ԱԲԳԱՐ 

ՄԻՔԱ8ԵԼ8ԱՆԻ որդին:

Աբգար Միքայելյանի հետ

նորդները' որդիներից մինչև 

թոռներ ու ծոռներ, լավ գիտեն, 

որ նա գաղափարի մարդ էր, 

այն գաղափարի, որին 

տևական մի շրջան դավանել է 

մի ողջ սերունդ: Մայիսյան 

ապստամբության օրերին 

նրան է վստահվել «Վարդան 

Զորավար» զրահագնացքը, որ 

կատարել է պատմական վիթ

խարի աշխատանք: Ավելորդ չէ 

ասել, որ ամեն մեկին ու հենց 

այնպես չէր վստահվի այդ 

իրավունքը:

Երբեք չի ընկրկել դժվա

րությունների առաջ, անքուն 

գիշերներ է լուսացրել, քնել- 

արթնացել է կայարաններում: 

Գո՜րծն էր պահանջում: Եվ ո՞ւմ 

պիտի քաշեր այսպիսի մար

դու որդին: հր հորը, ուրիշ էլ 

ո՞ւմ: Լենինականում ո՞վ չի ճա

նաչել վարպետ Աբգարի կրտ

սեր որդուն' Սերգեյին' ման

կությունից մինչև նրա փառա

վոր կյանքի, ավաղ, անժամա

նակ ավարտը:

1941 թվական, պատե

րազմ: Սերգեյն ընդամենը 16 

տարեկան էր: Հայրը երկու որ

դիներին ռազմաճակատ ճամ

փեց, իսկ նրան իր հետ տարավ 

դեպո: Դա հո պատանու երա

զանքն էր: Տունը մոտ էր դեպո

յին, ու մանկուց նրան հարա

զատ էին դարձել գնացքի սու

լոցները, շոգեքարշի փնչոցը, 

հորն արթնացնողի գիշերային 

այցերը. «Ե'լ, ուստա Աբգար, պո

եզ պիտի երթաս»: Ե՞րբ կլինի՝ 

իրեն էլ կանչեն: Մայրը դեմ էր' 

40 տարի հորդ կճամփեմ, հըմի 

էլ դո՞ւ: ճակատագրի հետ խոսք- 

ները մեկ արեցին, ու մայրը որ

դուն էլ «պոեզ» ճանապարհեց: 

Տղամարդիկ մեկնում էին ու մեկ

նում ճակատ, աշխատող ձեռքի 

պակաս կար, ու որդին դարձավ 

հոր աշակերտը: Փականագոր

ծական արտադրամասում էր, 

բայց ուշքումիտքը գնացք վա

րելն էր: Հոր ընկերներին խնդ

րում էր սովորեցնել, զգուշանում 

էին՝ եթե հայրդ ինքը չի անում, 

ուրեմն ժամանակը չէ: Իսկ ժա

մանակը ժամանակից շուտ 

եկավ, և բարձրահասակ, թիկ

նեղ երիտասարդին առաջին 

անգամ որպես մեքենավարի 

օգնական շոգեքարշ վստահ

վեց: Փորձառու մեքենավարնե

րից մեկը թմփթմփացրեց ուսին՝ 

տեսնենք հորդ կհասնե՞ս: Հա

սավ էլ, անցավ էլ: Ուշիմ աշա

կերտի նման ամեն մեկից մի 

բան սովորեց ու գտավ իր կյան

քի ճանպարհը' 20 տարեկա

նում քննություն հանձնեց և շո

գեքարշը ինքնուրույն վարելու 

իրավունք ստացավ: Ապա Թբի- 

լիսիում գերազանցությամբ 

ավարտեց էքեկտրաքարշի մե

քենավարի դասընթացները, 

սակայն ոչ մի առաջարկ չհրա

պուրեց նրան ու Սերգեյը Լենի

նական վերադարձավ: Եվ հայր 

ու որդի ամեն առավոտ միասին 

գնում էին դեպո աշխատանքի: 

Մամուլը գրում էր ու գրում Լենի-

Հ է € 'է & '^ '

ռ/ւօէէէա&աա

նականի երկաթուղայինների 

սխրանքների մասին, և դրա մեջ 

Միքայել]անները միշտ կային: 

Մի օր էլ հայրը որդուն տեսավ 

էկրանին, լսեց հաղորդավարի 

խոսքը Լենինականի էլեկտրա

քարշային դեպոյի հրահանգիչ - 

մեքենավար Սերգեյ Միքայելյա

նին սոցիալիստական աշխա

տանքի հերոսի կոչում շնորհելու 

մասին, ու սիրտը թնդաց, լաց ու 

ուրախություն իրար խառնվե

ցին: Թնդաց ու խնդաց նաև Լե

նինականը. «Ես քո հերոս ցավը 

տանեմ», «Ղուրբանդ էղնիմ, 

հալալ է կերածդ կաթը»... Սեր-

Նրանք մտերիմներ էին' երջանկահիշատակ Վազգեն Առաջին կաթողիկոսը և անվանի 

երկաթուղայինը: Տարիներ շարունակ իրենց հանգիստը նրանք անցկացրել են միասին Կիսլովոդսկի 
«Կրասնիյե կամնի» առողջարանում:

գեյ Միքայելյանի ղեկավարած 

բրիգադի մասին ավելի հաճախ 

էր գրվում, ցուցադրվում, հա

ղորդվում: Գնահատվում էին 

նրա ժողովրդանվեր աշխա

տանքը, գիտելիքները: Նրան 

համարում էին էլեկտրաքարշի 

համար առաջին մեքենավարը 

Հայաստանում: Իսկ Ռոստովի 

երկաթուղային տրանսպորտի 

ինստիտուտի դիպլոմային աշ

խատանքում նրա առաջ քաշած 

դրույթն անմիջապես ներդրվեց 

արտադրության մեջ: Եվ արձա

գանքը չուշացավ. նա ընտրվեց 

ՍՍՀՄ Գերագույն սովետի դե

պուտատ:

1972-80 թվականներին 

Սերգեյ Միքայելյանը Լենինա

կանի լոկոմոտիվային դեպոյի 

պետն էր: 1980-ին նա նշա

նակվեց Լենինականի քաղսո

վետի տրանսպորտի վարչու

թյան պետ: Ավաղ, ամիսներ 

անց, 55 տարեկանում հեռա

ցավ կյանքից' աշխարհին 

թողնելով երկաթուղայինի ու 

առաջինի մարդու իր բարի 

համբավը:

... Զրույցը Միքայելյաննե֊ 

րին տարավ հուշերի գիրկը: 

Հայրիկի մասին շատ են գրել, 

բայց դա վաղուց էր, ու վաղուց 

էլ նրան ոչ ոք չի հիշել' անգամ 

այս տարի, մահվան և 90-ամ- 

յակը լրացնելու առիթով: Գրե

1969 թ., Մոսկվա, Կրեմլ: Գերագույն սովետի 7-րդ գումարման 6-րդ 

նստաշրջան: Դեպուտատ Ս. Միքայելյանը Լենինականի քաղկոմի 

1-ին քարտուղար Գևորգ Ղարիբջանյանի, մարշալներ Հ. 
Բաղրամյանի և Կ. Վերշինինի հետ:

1963-ին Սերգեյ Միքայելյանը ՀԼԿԵՄ  համագումարի պատվավոր 

հյուրն էր: Այստեղ էլ լուսանկարվեց առաջին տիեզերագնաց 

8ուրիյ Գագարինի հետ:

թե նույն տարիքի հասած կինը 

մոռացե՞լ է, թե ինչպես էր իրեն 

վերաբերվում ամուսինը, թե՞ 

լենինականյան կատակ է' ե՞րբ 

էր տանը լինում, որ վերաբեր

մունքը տեսնեի: Հարսը' տի

կին Արուսը, սկեսրայրին չի էլ 

տեսել, բայց, որպես ընտանե

կան մասունք, խնամքով պա

հում պահպանում է նրա ձեռքի 

գործերը' հավաքած պահա

րանը, նորոգած դարակը... 

«Ոսկի ձեռքեր է ունեցել,-ա- 

սում է,- տեսնել է պետք, թե ինչ 

շնորհքով է աշխատել»: Որդին' 

Միքայելը, իր գլխավերում 

փակցված նկարի պատմու

թյունն է անում: ժողովրդական 

նկարիչ Դմիտրի Նալբանդ- 

յանն ինքն է հրավիրել Սերգե- 

յին իր ավեստանոց և աշխա

տել նրա դիմանկարի վրա: Ըն

տանեկան ալբոմում այլ ան

վանի մարդկանց հետ նրա 

ծանոթության ու մտերմության 

մասին վկայող այլ լուսանկար

ներ էլ կան: Երջանկահիշա

տակ Վազգեն Առաջինի հետ 

մի քանի տարի հանգստացել 

են Կիսլովոդսկում, նույն սեղա

նի մոտ ճաշել: Լուսանկարվել 

միասին: Վեհափառը Սերգե- 

յին հորդորել է հայացնել իր 

անունը և նրան նվիրած իր գր

քի վրա մակագրել. Սարգիսին' 

մաղթանքներով և օրհնու

թյամբ: Լսում ես ու մտածում'

որքանն լայն մտահորիզոն 

պետք էր ունենալ և մարդկա

յին ինչպիսի բարձր նկարա

գիր' Վեհափառի նման մեծու

թյանը հետաքրքրելու, նրա 

մտերմությունը վայելելու կամ, 

օրինակ, Տիգրան Պետրոսյա- 

նի լենինականյան այցի ժա

մանակ էքսկուրսիան անձամբ 
վարելու համար:

Որդիները երկաթուղի չգ

նացին. Միքայելը շինարար 

(այժմ նաև վեբ-դիզայներ) 

դարձավ, Կարենը' ճարտարա

գետ: Թոռները նույնպես: Պա

պիկը ողջ լիներ ու հպարտա

նար իրենք իրենց ճանա

պարհն ընտրած թոռներով. 

Սերգեյը բժիշկ է, Հայկը' ծրագ

րավորող, նաև հաջողված աճ

պարար, Հայաստանի աճպա

րարների միության փոխնա

խագահը: Հո' թոռներն են 

հպարտ իրենց պապիկով: 

Շտապօգնության կանչերի ժա

մանակ, պատահել է՝ հիվանդ

ները ճանաչել են պապին ու 

բժիշկ թոռանը հիացմունքով 

ասել' ինչ մարդ էր, է՜... Լրաց

նենք բազմակետը' երկաթու

ղու ու կյանքի պատվո գրքում 

գրանցված, քաղաքի, երկրի 

պարծանքը դարձած մարդ էր, 

պարզ մի աշխատավոր:
■

Սուսաննա
Մարտիրոսյան
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Աբտակ ՊետոոսյաԱ. II ЦЬр

^ դ ա ս տ ա ն ի  ճ ա կ ա տ ա ց ն  է»
Բոլոր ասպարեզներում էլ կան մարդիկ, ովքեր անսահմանորեն սիրում 
են իրենց ոլորտն ու նվիրված են իրենց գործին, սակայն, հավատացեք, 
երկաթուղայինի սերն ու նվիրումն ուրիշ երևույթ են: Երկաթուղին երկա
թուղայինի համար միսուարյուն է, անշրջելի ճակատագիր, անփոխարի
նելի միջավայր: Երկաթուղուն մարդիկ կապվում են մի անխախտ հարա
զատությամբ-, մի անբացատրելի ջերմությամբ: Փոքրուց ճանաչել եմ 
շատ երկաթուղայինների, ինքս էլ երկաթուղայինի թոռնուհի եմ և այս 
ամենը ինքս եմ տեսել ու լսել: Երկաթուղայինների մի գերդաստանի 
պատմությունն ինձ վերստին համոզեց այս ճշմարտության մեջ: Զրուցա
կիցս' ԱՐՏԱԿ ՊԵՏՐՈՍ8ԱՆԸ, ներկայացնում է այս գերդաստանի եր
րորդ սերունդը:

Զննենք արմատները: 1938 թվա

կան. գերդաստանի ավագը' Զալիբեկ 

Պետրոսյանը, ոտք դրեց երկաթուղի 

որպես փականագործ, ապա դարձավ 

գնացք կազմող' սպասարկելով երկա

թուղու Երևանի ճյուղը մինչև Աբովյան 

կայարան: Այսպես շուրջ կես դար: 

1968-ին երկաթուղի եկավ նրա որդին' 

Միքայել Պետրոսյանը: Մի կես դար էլ 

նրա աշխատանքային կենսագրու

թյունն է կազմում: Դժվարին, բայց 

պատվավոր աշխատանքի տարիներ, 

երբ մարդն օրերով ու ամիսներով 

տան երես չէր տեսնում, աշխատում էր 

ընտանիքից հեռու, աշխատում էր մեծ 

պատասխանատվությամբ: Այլապես 

23 տարեկանում բաժնի պետ չէր նշա

նակվի, շքանշան-պատվոգրերն էլ 

իրենց հերթին: Համբարձում Ղանդիլ- 

յանն ինքն է Միքայել Պետրոսյանին 

այդ տարիքում վստահել Վարդենիսի 

շրջադարձային դեպոյի պետի պաշ

տոնը: Իսկ ժամանակ անց Պետրոս- 

յանն անցնել է մեքենավար-հրահանգ- 

չի աշխատանքին:

Մինչ Պետրոսյան գերդաստանի 

երկրորդ սերունդը կշարունակեր 

«մարտնչել» երկաթուղու մատույցնե

րում, երկաթուղայինների ընտանիքը 

համալրել են գերդաստանի երրորդ 

սերնդի ներկայացուցիչները' Միքայել 

Պետրոսյանի երկու որդիները' Արտակ 

և Արտյոմ Պետրոսյանները և հարսը' 

Լիանա Փարվանյանը: Հիշեցի Արտա- 

կի խոսքը. «Երկաթուղին վարակիչ է»: 

Նա ինքը, պարզվում է, այդ «հիվան

դությամբ» վարակվել է դեռ մանկուց: 

Ապրում էին դեպոյին կից, մի քանի մե

քենավարների ընտանիքների հետ 

նույն բակում: Երկաթուղում մեծացավ, 

երկաթուղայինների ձեռքի տակ, 

նրանց խոսքուզրույցի մեջ: Հիշում է 

նաև, թե ինչպես կայարանամերձ լո

ղավազանում լողանալուց հետո նս

տում էր «Սասունցի Դավթի» արձա- 

նաքարին, երկար նայում կայարանի 

շենքի գմբեթին ու երազում աշխատել 

երկաթուղում: Հետն էլ վարանում' 

տեսնես այդ օրը կգա՞: Այդ օրը եկավ, 

ու տղայի երազանքը մարմին առավ:

Գնացք կազմող Զալիբեկ Պետրոսյանը կազմել է իր խումբը և լուսանկարվել: Եր
կու լուսանկարներում էլ կենտրոնում նա է' վաստակաշատ երկաթուղայինը

Բանակային ծառայությունից վերա

դառնալուց հետո' 1997-ին, Արտակը 

մտավ երկաթուղի: Սկսեց Արաբկիր 

կայարանում հերթապահ աշխատելով, 

ապա Քանաքեռ կայարանում գնացք 

ընդունող-հանձնող էր, հետո' կայա

րանապետ: Երիտասարդ երկաթուղա

յինը քայլ առ քայլ առաջ էր գնում' հըն- 

թացս հոգալով նաև մասնագիտորեն 

կատարելագործվելու մասին և գիտե

լիքները լրացնել-խորացնելով նախ 

Գյումրու տեխնիկական քոլեջում, 

ապա ճարտարագիտական համալ

սարանում (մասնագիտությունը' փո

խադրումների կազմակերպման կա

ռավարում): Արտակը լավ գիտի' երեկ

վա գիտելիքով այսօրվա երկաթուղին 

չես կառավարի: Երեկվա երկաթուղա

յին տնտեսությունն էլ այսօրվանի հետ 

չես համեմատի: Համեմատության եզ

րեր անգամ չկան. 20-25 կմ/ժամ արա

գությունն ո՜՜ւր, 100-120-ն ուր: Այ թե 

պապը կուրախանար: «Նա հիմա գե

րեզմանում շուռ է գալիս, բայց' ուրա- 

խությունից»,-ասում է Արտակը: Նա մի 

կարևոր տարբերություն էլ է փաստում: 

Ասում է' երկաթուղին կանաչ լույս է վա

ռել երիտասարդ մասնագետների 

առջև. գիտելիք ունես, գործի դիր, ինք- 

նադրսևորվիր ու շարժվիր առաջ' ճա

նապարհդ բաց է: Վկա իր օրինակը: 

Արտակ Պետոսյանն այսօր Երևան հե

նակետային կայարանի պետի տեղա

կալն է:

Երբ Արտակին հարցնում են' քա

նի՞ տարի է' երկաթուղում ես, նա պա

տասխանում է' 120 տարի: Կատակը 

կատակ, բայց հասկանալի է, չէ՞, դա 

Պետրոսյան գերդաստանի երկաթու

ղում աշխատանքի տարիների հան

րագումարն է: Եվ դեռ պիտի ավելա

նա, ինչպես երևում է, նաև որդունը: 

Պետք է տեսնել, թե չորրորդ դասա

րանցի Միքայելը Սևան-Երևան 

էլեկտրագնացքի «Ալմազ» կանգառա-

Լուսանկարչական սարքը որսացել է 

պահը և Միքայել Պետրոսյանին անմա
հացրել գնացքը վարելիս

յին կետում ի՜՜նչ հավեսով ու տեղը տե

ղին օգնում է մորը գնացքն ընդունել- 

ճանապարհել: Արտակն ասում է, չէ՞, 

որ երկաթուղին վարակիչ «հիվանդու

թյուն է»: Այն մինչև իսկ «ներխուժել» է 

ընտանեկան ավանդույթներ: Երկա

թուղայինի տոնը Պետրոսյանները 

նշում են նախ ընտանյոք, այցի են 

գնում գերդաստանի ավագի' Զալի- 

բեկ պապի շիրիմին, ապա բարձրա

նում Դղըրվանք ու մոմ վառում ինչպես 

երկաթուղու անցավորների հիշատա

կի, այնպես էլ շարքերում գտնվող բո

լոր երկաթուղայինների համար:

Ավելացնենք, որ Պետրոսյանների 

ընտանիքում միայն մայրը' տիկին 

Սվետլանան, երկաթուղային չէ: Բայց 

մյուս կողմից' երկաթուղայինի հարսը, 

երկաթուղայինի կինը, երկաթուղային 

որդիների մայրը, երկաթուղային 

հարսի սկեսուրը, երկաթուղով տար

ված թոռան տատը և երկաթուղային 

մի ողջ գերդաստան շահող-պահողը 

պակա՞ս երկաթուղային է: Ինչպես 

հայտնի լրագրողը կասեր' հո դեմ չե՞ք:
■

Սուսաննա Մարտիրոսյան

П О ЗД РАВЛ ЯЕМ
НАШ ИХ
Ю БИЛЯРОВ
2 июня Наапетян Артем

Карленович, слесарь-станочник 
5-го разряда Ереванского участка 
Гюмрийского локомотивного депо

5 июня Вотруба Лина Юрьевна, 
проводник пассаж. вагонов

6 июня Акопян Левон Гарегинович, 
заместитель генерального 
директора-главный ревизор по 
безопасности движения поездов 
Аппарата ЮКЖД

7 июня Авагян Вальтер 
Людвигович, водитель Дирекции 
материально-технологического 
обеспечения

7 июня Геворгян Гагик Сергеевич,
деж. эл. механик Предприятия 
электрификации и энергоснабжения

8 июня Акопян Роберт Арамович,
слесарь по ремонту лок. сигнализа
ции и контрольно-измерительных 
приборов 5-го разряда Гюмрий- 
ского локомотивного депо

11 июня Саркисян Гарник 
Шеворкович, ДСП "Айрум" Л СО 
"Ванадзор"

12 июня Бадалян Артак 
Варужанович, водитель Дирекции 
материально-технологического 
обеспечения

12 июня Петросян Самвел
Шмавонович, главный кондуктор 
5-го разряда ЛСО "Гюмри"

15 июня Захарян Рубен 
Владимирович, дежурный 
электромеханик Предприятия 
автоматики, телемеханики и связи

16 июня Степанян Акоп Коляевич, 
ДС опорный объед. станции 
"Раздан" ЛСО "Севан".

17 июня Гюльназарян Армен 
Артемович, м/п Ереванской 
дистанции пути

18 июня Абовян Сейран 
Вазгенович, электромонтер 6-го 
разряда Предприятия автоматики, 
телемеханики и связи

18 июня Саргсян Ангин Врежовна, 
дежурный электромеханик 
Предприятия автоматики, 
телемеханики и связи

19 июня Назлуханян Артик 
Зармаирович, освобожденный 
бригадир Ванадзорской дистанции 
пути

20 июня Аракелян Микаел 
Ервандович, монтер пути 
Гюмрийской дистанции пути

20 июня Бабаян Бабкен 
Володяевич, крановщик 
Ереванского участка Гюмрийского 
локомотивного депо

20 июня Мхитарян Ваник
Макарович, слесарь-сантехник 5-го 
разряда Дирекции материально
технологического обеспечения

22 июня Акопян Андраник 
Жораевич, ведущий инженер 
дорожного центра "Диагностика"

22 июня Муразян Самвел
Завенович, зам. начальника отдела 
Дирекции инфраструктуры

22 июня Оганесян Сережа 
Манвелович, маш. УК/25/18 
Масисской путевой машинной 
станции

24 июня Мурадян Карине
Карапетовна, ДСП "Арчут" ЛСО 
"Ванадзор"

26 июня Киракосян Артур 
Норикович, монтер пути 
Гюмрийской дистанции пути

26 июня Мнацаканян Араик 
Гарникович, проводник пассаж. 
вагонов

27 июня Григорян Серго 
Мамиконович, слесарь по ремонту 
электрических аппаратов 5-го раз
ряда Гюмрийского локомотивного 
депо

28 июня Матевсесян Ашот 
Ростомович, мастер Ереванского 
участка Гюмрийского локомотив
ного депо

29 июня Стамболцян Арус 
Геворговна, ст. приемосдатчик 
грузов ЛСО "Ереван"

29 июня Шолинян Гарник 
Сандроевич, эл. монтер 6-ого 
разряда Предприятия электрифика
ции и энергоснабжения

Հայաստանի ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ
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