
«ՃԿէ» ՓԲԸ щ|ишЦпр шЪорНщ Օիրակի ifuipquibuilrti ննրկւսյւսցրնց 
ԳյումոԻհ երկաթուղային հանգույցի աշխատանքն

Դեկտեմբերի 9-իե «Հաբավ- 
կովկասյսւն երկաթուղի» ՓԲԸ 
գլխավոր տեօրեե Սերգեյ Վալկոն 
Շիբակի մարզպետ Հովսեփ Սի- 
մոնյսւնի գլխավորած պատվիրա- 
կությաեր ներկայացրեց Գյում- 
րիի երկաթուղային հանգույցի աշ
խատանքը: Երկաթուղու ղեկա
վարը հյուրերին ծանոթացրեց քա
ղաքի երկաթուղային կայարանի, 
վերակառուցված վագոնային և լո
կոմոտիվային դեպոների գործու
նեությանը:

Այժմ դեպոները հագեցված են 
ժամանակակից սարքավորումնե
րով ե  տեխնոլոգիաներով ե  Հա
յաստանի մեքենաշինական խոշո- 
րագույն ձեռնարկությունների 
շարքում են րնդգրկված:

Մարզպետը ծանոթացել է վա
գոնային դեպոյի գործառույթնե- 
րին, շարժակազմի տարբեր տե-

սակնեբի վերանորոգման 
ե  ընթացիկ սկասաբկման 
առանձնահատկություն
ներին:

Լոկոմոտիվային դեպո
յում հյուրերին ներկայաց
րեց ին էլեկտրաքարշերի 
վերանորոգման րնթացքը: 
Գյումբիում տեղակայված 
«ՀԿԵ» ՓԲԸ Շարժակազ
մի տնօրինության պետ Նի- 
կոլայ Լավրենչուկը պատ
մեց դեպոյում կատարվող 
վերանորոգման աշխա
տանքների առանձնա
հատկությունների և առա
վելությունների, տարբեր 
արտադբամասերում կա
տարվող գործողություն
ների մասին:

Գ յո ւ մ ր ո ւ  գծսւյին-  
կայ արա նային միավոր
ման պետ Վահան Գաս- 
պարյանը ասաց, որ քա
ղաքում ստեղծված են բո
լոր անհրաժեշտ պայման
ները վագոնների ե  շար
ժակազմի վերանորոգման 
համար: Նրա խոսքերով, 
ԳԿՄ լարված աշխատան

քի շնորհիվ հնարավոր է ե- 
ղել ապահովել ուղեորա- ե  
բեռնափոխադրումների ա- 
ճը, ավելացնել Երևան- 
Գյումբի-Եբեան էլեկտ
րագնացքների քանակը, ե- 
թե 2015 թվականին օրա
կան գործում էր 2 էլեկտ
րագնացք, ապա 2016 թվա
կանին' արդեն 3:

«ՀԿԵ» ՓԲԸ գլխավոր 
տեօրեե Սերգեյ Վալկոն 
նշեց, որ 2016 թվակաեր եր
կաթուղու համար եղել է 
լարված աշխատանքի տա
րի, սակայն ընկերությունը 
կարողացել է երաշխավո
րել բեռնման ե  բեռնափո
խադրումների ծավալների 
աճը' չնայած ներկրման ծա
վալի անկմանը:

Ընկերության ղեկավա
րը հայտնեց, որ երկաթու
ղում դեռ շարունակում է 
գործել խնայողական ռե
ժիմը, որը թույլ է տալիս 
չկրճատել աշխատանքա
յին կոլեկտիվը:

յին
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ - ՀՈՒՆՎԱՐ 2016/17
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Հարգեւի գործընկերներ
Սրտանց շնորհավորում, ենք բպորի գայիք Ամա

նորն ու Սուրբ Ծնունդը: Արդեն մի քանի օրից մեր ըն
տանիքների, ընկերների, հարազատների և բարե
կամների հետ միասին մենք գավաթներ կբարձրաց
ննեք' ճանապարհեթվ հին к  դիմավորկով նոր տա
րին:

Բոլորս էլ նոր ակնկալիքներ ուսենք, նոր նախագ
ծեր ենք կառուցում, դրական փոփոխություններ ակն
կալում к  հաճելի ու ջերմ ակնթարթներ սպասում նոր 
տարում:

•Հայաստանի երկաթուղու համար անցած տարին 
լի էր ակտիվ աշխատանքներով, այն չարված էր, բայց 
երկաթուղայիններն աշխատեցին հաջող և կարողա
ցան հասնել դրված նպատակներին: Ցանկանում ենք 
շնորհակալություն հայտնեչ ամբողջ անձնակազին ե  
հատկապես գծի տնտեսության, ԳՍՈՒ, կեկտրաֆի- 
կացման ե  էներգոմատակարարման ձեռնարկության 
աշխատողներին: Վերջիններին այս տարի հաջողվեց 
իրականացնկ իրենց առջև տ վա ծ խնդիրները к  շա 
հագործման հանձնկ Ղալթախփ ենթակայանը:

Անցած տարի մենք կարողացկ ենք մեր ապագա 
հաջողությունների հիմք փ եչ: Իսկ որքան հաջող կփ- 
նի ՀԿԵ-ի համար հաջորդ տարին կախված է  միայն 
մեզանից, մեր չարված աշխատանքից: Այն կյինի 
նույնքան ակտիվ, ինչ 2016-ը. շա րոմա կվկու են են
թակաոուցվածքի к  շարժակազմի արդիականացու
մը, գնացքների անվտանգության ապահովմանն ու 
ուղևորների սպասարկման որակի կատարելագործ- 
մանն ուղղված աշխատանքները:

2016 թվականը նախանշվեց նաև 2016-2018 թթ  
Կպեկտիվ պայմանագրի ստորագրմամբ, մի շարք սո- 
ցիարսկան ծրագրերի իրացմամբ:

Հարգկի գործընկերներ.
Ձեզ к  ձեր ընտանիքներին սրտանց մաղթում ենք 

երջանկություն, առողջություն և ուրախություն: Թող 
այս տարին փնի ձեռքբերումների և նվաճումների, հա
ջողության, բարեկեցության և բարգավաճման տա
րի:

թացքում:
Նախագիծն իրականացվեց համապատաս

խան հայկական, եվրոպական ե  իրանական կա
ռույցների, վրացական երկաթուղու համագոր
ծակցության շնորհիվ: Հայաստանի մաքսային 
մարմինների օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ 
էապես կրճատվեց մաքսային ձևակերպումների 
ժամանակր:

Ա]ս նախագիծը իրատեսական է, քանի որ
արդյունավետ է ոչ միայն ժամանակի, այլն հու
սալիության առումով: Եվրոպա] ում կոնտեյներ-

Ավաոտվեց Հայաստանի երկաթուղով Եվ- , ,  Ն , п , и , , , , r ,n 1 ч  ̂ l i i i  Ճ 1 1  ների վրա տեղադրված կնիքը պահպանվում է
րոպսւ-Իրան առաջիս մուլւոիմոդաւ բեռնափո
խադրումը: Անցած շաբաթ փորձնական տար- Թեհրսւն հասնելը.
բկւակով 2 կռնակներ ջրային ճանապարհով Եվրոպայից Իրան մուլտիմոդալ բեռեափո- 
տեղափոխվեց Փոթի, այնուհետև երկաթուղով խադրումների իրականացման նախագիծը 
Հայաստա5' «Երասխ» կայարաէ. այսաԽփց կ  վ , մ . „ . Ա 3 _  . . լմ
ավտոտրանսպորտով' Իրան:

Փոթիից Երասխ կոնւոեյեերեեբը փո- ԻսԿ վերջնական պայմանավորվածությունները
խադբվեցին 38 ժամվա ընթացքում, իսկ Հա- ձեռք էին բերվել «Armenia EXPO 2016» հայկա-
յասւոանի տարածքով Մեղրիում գտնվող կահ արտադրության ե ծառայությունների ցու-
մաքսատուե դրանք հասան 14 ժամվա րն- , , , . t r՜ լ լ  ցահանդեսիե հոկտեմերի 5-8-ին Թեհրանում: ■

Հարգանքով

«ՀԿԵ» ՓԲԸ 
գլխավոր տնօրեն

Սերգեյ վալկո

«ՀԿԵ» ՓԲԸ աշխատողների 
արհեստակցական 
կազմակերպությունների 
միության նախագահ

Ալբինա Սարտիրոսյան
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Գհացքհկւի անվտանգ կւթ1մ։կության գծով 
գյխավոր վկէահսկիչ 
Լևոն Հակոբյան

Q -նացքների անվտանգ երթևեկության ապահո
վումը հանդիսանում է «ՀԿԵ» ФАС զարգացման քա
ղաքականության առաջնահերթ և  հիմնական խնդիր: 
Երկաթուղային ենթակաոուցվածքին ուղղված ՀԿԵ-ի  
ներդրումները թույլ են տվել բարեվտխել Լւ օպաիմա- 
լացնել երկաթուղային համակարգր' կատարելագոր-

ծելով գնացքների անվտանգ երթևեկության համակարգր:
Այսօրվա դրությամբ ՀԿԵ-ում դիտվում է վթարների նվազման դի

նամիկա:
Այժմ երկաթուղում չի գրանցվել ուղևորատար կամ բեռնատար 

գնացքի արտանկման ոչ մի դեպք, և  դա այն դեպքում, երբ 2009 թվա
կանին գրանցվել էր կազմակերպված գնացքների արտանկման 97 
դեպ ք: Ն վա զել է նա և  մա նև րա յի ն  ա շխ ա տ ա նքի ժա մա նա կ  
արտանկման թիվր' եթե 2009 թվականին գրանցվել էր 59 նման դեպք, 
ապա այս տարի' 0:

Գնացնքների երթևեկության անվտանգության ապահովման  
խնդիրը ի սկզբանե եղել էր ՀԿԵ-ի համար առավել դժվարներից մեկը, 
քանի որ Հայաստանում աշխատանի սկզբում ենթակաոուցվածքը 
գտնվում էր ոչ բարվոք վիճակում: Սակայն կատարված ներդրում
ներն ու հետամուտ աշխատանքները դրական արդյունքներ են տվել: 

Չնայած արձանագրված հաջողությունների' սւռջևում ակտիվ ա շ
խատանք է սպասում: Մասնավորապես անհրաժեշտ արդյունք դեռ 
չի տալիս բնակչության հետ կատարվող աշխատանքը, երկաթուղու 
մոտակայքում ապրողները դեռ չեն րնկալում գնացքների մշտապես 
աճող արագությունները և  շարունակում են երկաթուղային գծերն օգ
տագործել րնտանի անասունների արածեցման համար: Դեռ մեծ է 
ինքնակամ գծանցների թիվը:

Այժմ շարունակվում է փայտե կոճերի փոխարինումը երկաթբե
տոնե կոճերին: Այդ քայլը Հարավկովկասյան երկաթուղու համար ար

դարացված է, քանի որ փայտե կոճերր բավականին ա- 
րագ են մաշվում:

Սկսվել է նաև փոքր կոր շառավիղներում երկաթբե
տոնե կոճերի տեղադրման աշխատանքը: 2016 թվակա
նին աշխատանքներր կատարվել են փոքր կոր շարա- 
վիղների 40 կմ-ում, ինչր ընդհանուր թվի 17%-ն է կազ
մում: Դա նույնպես թույլ է տափս կաւոարելագործել 
գնացքների անվտանգության մակարդակր: 2017 թվա
կանին աշխատանքը շարունակվելու է:

Հայատանի երկաթուղում կիրառվող երկաթբետոնե 
կոճերն արտադրվում են հանրապետության տարած
քում' Վանսւձոր քաղաքում: Այսպխտվ րնկերությունն 
իր հիմնական գործունեությունից բացի խթանում է 
նաև հայրենական սւբտադրություեր:

Գնացքների անվտանգ երթևեկության մակարդակի 
կսաւարելագործմանր նպաստում է նաև շարժակազմի 
թարմացումը: Այսպես 2016 թվականին շարունակվել է 
սեփական ուժերով շարժակազմի արդիականացման ա- 
վանդույթը և  շահագործման հանձնվեց Երևանի լոկո
մոտիվային դեպոյում £ Վ -3  վերանորոգում անցած ա- 
ռաջին էլեկտրագնացքը:

Շուտով Հայաստան կբերվեն նաև վերջերս գնված 
երկու Վ Լ-10 լոկոմոտիվներ, որոնք ունեն աշխատանքի 
երկարատև ռեսուրս:

&րեք հիմնական դեպոներ' Գյումրիի լոկոմոտիվային դե
պոն, որտեղ վերանորոգվում են BJI-10 էլեկտրաքարշերը, Գ- 
յուրմրիի լոկոմոտիվային դեպոյի Երևանի տեղամասը, որտեղ 
վերանորոգվում են ЧМЭ-Յջերմաքարշերը к  ЭР-2 էլեկտրա
գնացքները, Գյումրիի վագոեավերանորոգման դեպոն, որտեղ 
վերանորոգվում են ուղն-որատսւր և բեռնատար գնացքները' 
այդ ամենը երկաթուղու շարժակազմի անվտանգության և 
տեխնիկական վիճակի համար պատասխանատվությունը 
կրող «ՀԿԵ» ՓԲԸ Շարժակազմի տնօրինության ձեռնար
կություններն են:

2016 թվականը տնօրինության համար լարված աշխա
տանքի տարի էր: Արտադրության ն_ տեխնոլոգիական գործա
ռույթների զարգացման ծրագրի համաձայն' Գյումրիի լոկոմո
տիվային դեպոյում շահագոծմսւե էր հանձնվել էլեկտրաքար
շերի անվագույգերի նորոգման րանդաժների փոխարինումով 
նոր արտադրամասր, վերանորոգվել նւ գործարկվել տեխնոլո
գիական սարքավորումներ' 1516 մոդեփ խառսւտաանդրա- 
դսւրձային հաստոց, П-7730 մոդեփ մամլիչ անվագույգերի ծայ
րերը շրջասեղմելու համար, 1H65-1320- ունիվերսալ կսաու- 
սելապտուտակսւկտրիչ խառատային հաստոց:

Սեփական ուժերով դեպոյում արտադրվել է ճգման հաս
տոց բանդաժի բարի ծունկման և նոր րանդաժների արատո- 
րոշման համար:

Դեպոյում նաև մշակվել է էլեկտրաքարշերի անվազույգե- 
րի բանդաժների վտխարինման տեխնոլոգիական պրոցեսը: 
Մինչ այդ անվազույգերը փոխարինելու համար դրանք ու
ղարկվում էին օտարերկրյա գործարաններ, այժմ այդ աշխա
տանքները կատարվում են սեփական արտադրական հզո
րություններում: 2016 թվականի ընթացքում սեփական ուժե
րով վերանորոգվել է 32 անվագույ գ բանդաժնեռի փոխարինու
մով, ն. BJI-10 2 էլեկտրաքարշ արդեն աշխատում է դեպոյում 
վերանորոգված անվագույգերով: Գյումրիի դեպոյում անվա- 
զույգերի վերանորոգման կազմակերպումը թույլ է տվել տնտե
սել 107 մլն 520 հազար դրամ:

Գյումրիի նւ Երևանի լոկոմոտիվային դեպոներում այժմ կա- 
տավում է լոկոմոտիվների TP-3 (ՔՎ-3) տիպի խոշորացված վե- 
րանորոգումր' բոլոր դետալների ն_ հանգույցների ամբողջա
կան քանդմամբ երկրաչափական և էլեկտրական բնութագրե
րի վերականգնմամբ: Առաջ դեպոներում կատարվում էր

միայն ԸՎ-1 1ւ ԸՎ-2 տիպի վերանորոգում, իսկ այս տարի Գյումրիի լոկոմո
տիվային դեպոյից ԸՎ -3 վերանորոգումից հետո դուրս է եկել RJI-10 արդեն 
5-րդ էլեկտրաքարշը: Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյում ԸՎ-3 տիպի վերա
նորոգում է անցելЧМЭ-3 2 ջերմաքարշ, դեպոյում նան. կատարվում է ЭР-2 է- 
լեկտրագնացքների նույնատիպ վերանորոգում:

2016 թվականին Գյումրիի դեպոյի էլեկտրական մեքենաների ն. շսւբժի- 
չաաոանցքային սռնակալների փցքավոբման աբտադբամասերում սեփա
կան ուժերով վերանորոգվեցին հին հատակները' հանվել էր հին բետոնային 
շերտը, դրա վտխարեն տեղադրվել են մարմարե խճանկարային հատակներ: 
Դա թույլ էր տվել տեխնոլոգիական գործընթաց նեբը կազմակերպել արտադ
րության էսթետիկ կանոնների համաձայն:

Լոկոմոտիվային դեպոյում կատարելագործվում են լոկոմոտիվների վե
րանորոգման և սպասարկման տեխնոլոգիաները: էլեկտրաքարշերի տեխ
նիկական սպասարկման կայանում վերանորոգվել են և շահագործման 
հանձնվել նախկինւմ չօկտագործվոդ երկու ավազաբաշխիչ բունկերներ: 
Դա թույլ Է տվել հեշտացնել սպասարկող անձնակազմի աշխատանքը 1ւ կր
ճատել Էլեկտրաքարշերի ավազով հանդերձանքի ժամանակը: Առաջ հան
դերձանքը իրականացնում Էր մեկ բաշխման բունկերից, տեղաշարժելով Է- 
լեկտրաքարշը մի քանի անգամ:

«ՀԿԵ» ՓԲԸ Շարժակազմի տնօրինությունում ամեն տարի իրականաց
վում են տեխնոլոգիական լուսավորության կատարելագործման աշխա
տանքներ: 2016 թվականի դեկտեմբերին ներդբումային ծրագրի շրջանակ
ներում Գյումրիի լոկոմոտիվային դեպոյում Օմսկից ակնկալում են ստանալ է- 
լեկտրագնացքների էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգման, հսկո
ղության ն_ փորձարկման 4 ստենդ: Անցած տարի դեպոն սաացելէ 5 նոր սար
քավորումներ' մեքենավարի ծորակի մսխսւփ հղկման համար հաստոց, 
թրթռաախտորոշման (վիբբոախտորոշման) կոմպլեկս «Прогноз-1М», А41 
մոդեփ անվախսաատային հաստոց, МД-12 մագնիսավտշիական արատա
ցույց, վւոքր ատամնանիվի հանգույցի դետալների ինդուկցիոն ջեռուցիչ 
ЭР-2:

2016 թվականին Գյումրիի վագոնային դեպոյում ներդրվել է ուղևորա
տար վագոնների վերանորոգումը: Սակայն արտադրամասում բացակայում 
էր ուղևորատար վագոնի անվազույգի ռեդուկտորի ստուգման, հսկողութ
յան և վիճակի գնահատման ստենդը: 2016 թվականի նոյեմբերին ներդրու- 
մային ծրագրի շրջանակներում ստացվել է ուղևորատար վագոնների անվա- 
զույգերի միջին մասից հաղորդակով փորձարկման փորձատեղ:

Հաշվի առնելով կիսավագոնների վերին շրջակապի կորացած մասերի 
հաբթեցման հետ կապված խնդիրը, նույնպես ստացվել է կիսավագոնների 
վերին շրջակապի հսւրթեցման համար վարձատեղ: Տվյալ վտրձսւտեղր հնա
րավորություն է տալիս մեքենայացնել շրջակապի կորացածմասերի շտկու-

Շարժակազվի Տնօրինության պետ 
Նիկպայ Լավրեևչա կ

մը սաանց կտրել և հանելու շրջակապը կիսավագոնի վրայից: 
Այդ երկու ստենդերը պատրաստված են Գյումրիում 

գտնվող «Կարատ» ФРС-ում:
2017 թվականին Շարժակազմի տնօրինությունում նա

խատեսում են շարունակել շարժակազմի վերանորոգման 
տեխնոլոգիաների կատարելագործումն ու ձեռնարկության 
արտադրամասերի տեխնոլոգիական հագեցվածության զար
գացումը, աշխատանքի պայմանների բարելավումը:

Նախատեսվում է ձեռք բերել Գյումրիի լոկոմոտիվային դե
պոյի էլեկտրական մեքենաների արտադրամասում պակասող 
ստենդեր, մշակվում է Գյումրիի վագոնային դեպոյի համար կի
սավագոնների դռնակների արտադրության հարցը: ֊Քննարկ
վում է նաև լոկոմոտիվային բրիգադների և դեպոյի այլ աշխա
տողների համար նյաբդաֆիգիոլագիական հանգստի հա
տուկ կաբինետի, Գյումրի կայարանի հանգույցի աշխատող
ների համար մարզական-առողջաբանային համափրի ստեղծ
ման գաղափարը, ինչը դրական է ազդելու աշխատողների ֆի
զիկական վիճակին և նվազեցնելու է նրանց հոգնածության 
աստիճանը:

թուղայիե համակարգի կոեցեսիոն կառավարիչ' ՀԿԵ-ն պարտա
վորվել է 2008-2038 թթ երկաթուղային ենթակաոուցվածքի զար- 
գազմանը և  արդիականացմանն ուղղել 174,5 մըւդ դրամ: 2008-
2015 թթ ներդրումների ծավալն արդեն կազմել է 104,6 մլրդ դրամ 
(ավեփ քան $255 մլն), որից 77,6 մլրդ դրամն ուղղվել է ենթակա
ոուցվածքի արդիականացմանը:

Այս ոլորտում իրականացված իտշորագույն ծրագրերից էր 
երեք հիմնական երկաթուղային կամուրջների կառուցումր, ո- 
րոնք վտխարինեցին 1898 թվականին կառուցված Հայաստա
նում ամենահին Զամանլուի կամուրջր, Սատանի կամուրջը և  Քո- 
բեր-Թումսւնյան վազուրդում գտնվող կամուրջը:

2008 թվականին վերանորոգվել է 437,5 կմ գիծ, 70 սլաքային 
փոխադրիչ, 52 գծանց, 40 կամուրջ և  այլ օբյեկտ, ավարտվելէ Սա- 
նահինի գծային մեքենայացված կայանի և  մեքենայացված գծա
յին ուղեմասի արդիականացումր, Երևանի, Վանաձորի և  Գյում- 
րիի կայարանների վերանորոգումը:

Միայն 2012-2016 թթ նոր նյութերով կապիտալ վերանորո- 
&րկաթուղային ենթակաոուցվածքի արդիականա- գռլմ է անցել 32,1 կմ գիծ, հին նյութերով' 86,8 կմ գիծ. Վերակաեգ-

ցումն ու առողջացումը «ՀԿԵ» ՓԲԸ գործունեության հիմ- Փողական վերանորոգում անցել է 123 >8 կմ երկաթուղային ԳԻ& :
г 1 r r u u i - n  г 1 / f , , , Վերջին 4 տարիների րնթացքում կապիտալ վերանորոգվել էնարար սկզբունքներից է: Դաոնալով Հայաստանի ե ր կ ա -__  ՚ „ ՛ , , 11 ՚ 1 V ՚ , ,

291,2 կմ գիծ, իսկ պլանային-կանխարգելիչ ուղղում կատարվել է

531 կմ գծում:
2016 թվականի հունվար-նոյեմբերին Մասիսի գծի մեքենայաց

ված կայանր կատարել է կապիտալ վերանորոգման տարեկան պլա
նը՝ տեղադրվել է 4,7 կմ հին և  8 կմ նոր գծային վանդակ:

Մինչև նոյեմբեր նախագծային-կանխսւրգելիչ ուղղման պլան կա
տարել է նաե Սանսւհինի գծի մեքենայացված ուղեմասր: Նախա
տեսված 100 կմ դիմաց փաստացի աշխատանքները կատարվեցին
100,2 կմ-ի վրա:

2016 թվականին բոլոր ուղեմասերը շարունակեցին կոճերի վտ- 
խարինման աշխատանքր: Միայն նոյեմբերին նախատեսված ցու
ցանիշը գերակատարվել է 12%-ով' նախատեսված 3160 կոճի վտխա
րեն փաստացի փոխարինվելէ 3537 կոճ, որից 1012' նոր փայտե, 690' 
հին փայտե, 1700' նոր երկաթբեստնեև 135' հին երկաթբետոնե: 

Ընդհանուր աոմամբ' տարեսկզբից կոճերի փոխարինման պլա- 
նր կատարվեց 102%-ով' փոխարինվել էր 39,4 հազար կոճ' նախա
տեսվող 38,8 հազարի դիմաց: Հունվար-նոյեմբերին վւոխսւրինվել է 
10 հազար նոր փայտե, 8,2 հազար հին փայտե, 20 հազար նոր երկաթ
բետոնե և  1,1 հազար հին երկաթբետոնե կոճ:

Կատարված աշխատանքի շնորհիվ գծի բալային գնահատակա
նը 2015 թվականի համեմատ բարելավեց 7 միավորով' կազմելով 87 
բալ:

Եեթակառուցվածքնկւի Տնօրինության պետ 
Գենադի Ամիրնով

դեկտեմբեր - հունվար, 2016/17 թ.



Երկաթուղային 3

ատել 2016 mliuliuiliMi
2016 թվականին էեերգամատակարարմաե ն_ էլեկտ

րիֆիկացման ձեռնարկությունը ներդրումային ծրագրի 
շրջանակներում իրականացրել է 16,2 կմ կոնտակտային 
ցանցի վերանորոգումը' փոխելով լարեր և  լարային սեղմակ
ներ' Սովետական-Արմավիր, Երևան տեսակավորման -  Նո- 
րագավիթ հատվածներում: Աղին-Անի, Սպիտակ-Նաւբանդ 
հատվածներում, Փամբակ 1ւ Ղալթախփ կայարաններում վե
րանորոգվել է 1,5 կմ գիծ կոնտակտային լարի վտխարին- 
մամբ և վերանորոգվել է 10 կՎ ԷՀԳ:

Կատարվել են նաև. չնախատեսված վերանորոգման աշ
խատանքներ փոխարինվել են մեկուսիչներ, վերականգնվել 
հենասյուների հողանցումներ, լարեր, սեղմիչներ, մասամբ 
վտխաբինվելեն հպակային լարեր և  կրող ճոպաններ:

Վ երա նորոգվել են Մ ա սիս-Ա րտ ա շա տ , Շահալի- 
Թումանյսւն, Սպիտակ-Նալբանդ,Գյումրի-Բսւյանդուր, 
Աղին-Անի, 9 կմ-Եղվարղ, Աբոփսւն-Սէւան, Ս1ւան-Շոբժա, 
Շորժա-Զոդ, Թւմանյսւն-Արչուտ, Գյումբի-Ղալթախփ վա- 
գուրղիների կոնտակտային ցանցի հատվածներ: Նալբսւնդ- 
Ղաւթախչի հատվածում կատարվել է հպակային ցանցի 
ուժեղացնող մսւտուցիչի մոնտաժ:

Ղսւլթախչի ենթակայանում ապամոնտաժվել, մոնտաժ
վել և  շահագործվել է ուժային տրանսֆորմատորը:

2016 թվականին ձեռնարկությունը լիովին կատարել է 
էներգամատակաբարման սարքավորումների ուժեղացման 
և  հուսափության մակարդակի բարձրացման աշխատանք
ները, ինչպես ենթակայանների, այնպես էլ կոնտակտային 
ցանցի, ոչ քարշային էլեկտրասարքեբի էլեկտրասարքավո
րումների մասով:

Տարվա ընթացքում բարձրացվել է էլեկտրամատակա
րարման սարքավորումների աշխատանքի հուսալիության

մակարդակը: Մասնավորապես փոխարինվել է 2860 հատ կրկնա
կի հպակային լարերի օղակային լարեր, 21 համակշռող ճոպան, 47 
մեկուսիչ, 31 հպակային ցանցի առանձնակի հենային հողանցում
ներ:

Կոնտակտային ցանցի սարքավորումների ընթացիկ պահ
պանման պլանային-կանխսւրգելիչ աշխատանքները նույնպես կա
տարվել են ամբողջությամբ: Հաշվետու ժամանակահատվածում 
մասնավորապես ընթացիկ վերանորոգում է անցել 26 քարշային 
տրանսֆորմատոր, 6 ուժային տրանսֆորմատոր, 31 սեփական կա
րիքների տրանսֆորմատոր, 138 յուղային անջատիչ, 111 արագըն
թաց անջատիչ:

Ենթակայանների սարքավորումների ընթացիկ պահպանման 
պլանային-կանխարգեփչ աշխատանքների կատարումը նույնպես 
կազմել է 100 տոկոս: Ստուգվել ե_ վերանորոգվել է 75 տրսւնսֆոբ- 
մատորային ենթակայան, ստուգվել է 246 տրանսֆորմատորային 
ենթակայան, ցանկապատվել և  ներկվել 7 ենթակայան, փոխարին- 
վելէ 66 արատավոր մեկուսիչ:

Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել է Եր
ևան և  Անի-Աղին հատվածների կոնտակտային ցանցը: Մեծ աշ
խատանք է կատարվել Գյումրու կոնտակտային ցանցում նեղ հատ
վածների վերացման ուղղություններով: Համոզված ենք, որ համա
պատասխան միջոցառումների կատարումը ապահովելու է էլեկտ
րամատակարարման սարքավորումների հուսալի և կայուն աշ
խատանքը և  դրական է ազդելու այս տարածաշրջանում 2017 թվա
կանի տեխնիկական սարքավորումների աշխատանքին:

2017 թվականի առաջնահերթ խնդիրների շարքում անհրա
ժեշտ է նշել կոնտակտային ցանցի տեխնիկական սարքավորում
ների խափանումների նվազեցումը, Երևանի երկաթուղային հան
գույցի ստաբիլ էներգամատակաբարման ապահովումը, ենթակա
յանների վերանորոգումը, հուսալի և  անխափան էներգամատա-

ԵԱթակստու ցվւսծքևերի Տնօրինության պետի տեղակող 
կեկտրաֆիկացիայի և էներգամատակաբարման 

տնտեսություն գծով - կեկտրաֆիկացիայի к 
էներգամատակարարման Ձեռնարկության պետ

Գաոնիկ Իվանյան

կարարման ապահովումը: Նշված նպատակների իրականաց
ման համար նախատեսվում է վերանորոգել գլխավոր գծի հատ
վածների կոնտակտային ցանցը, փոխարինել 2,8, կմ կոնտակ
տային լար Գյումրի-Զաջուռ և  Գյումրի-Քսւրակերտ հատված
ներում, արդիականացնել 212 օդային սլաք Այբում-Երևան 
հատվածում, ինչպես նաև մոնտաժել 10 կՎ ԷՀԼ Նորագավիթ- 
Երևան տեսակավորման հատվածում:

Նախատեսվում է նաև վերանորոգել և  վտխարինել քար
շային ենթակայանների հենակային մեկուսիչներ, վերանորո
գել քարշային տրանսֆորմատորների յուղակայուն տակդիր
ներ, փոխարինել Արտաշատ քարշային ենթակայանի ВАБ-43 
ավտոմատ անջատիչներ:

Ենթակաոուցվածքների տնօրինության պետի 
տեղակաւ ավտոմատիկայի, տկեմեխանիկայի և 
կապի տնտեսություն գծով - ավտոմատիկայի, 
տկեմեխանիկայի և կապի Ձեռնարկության պետ 
Սամվկ Խաչատրյան

Թխամատիկայի, տելեմեխանիկայի և կապի ձեռնար
կության հիմնական խնդիրը հանդիսանում է գնացքների անվ
տանգ երթևեկության ապահովումը պահպանելով ազդան
շանային, կենտրոնացման և ուղեփակման, կապի և  ռադիո
կապի սարքավորումների սարքին վիճակը, դրանց անխա
փան աշխատանքը:

Այդ խնդիրների իրագործման համար 2016 թվականը ևս 
բացառություն չէր:

Ավտոմատիկայի, տելեմեխանիկայի և  կապի ձեռնար
կության կոլեկտիվի համար 2016թ. բեղուն էր, ինչպես և  նա
խորդ տարիները: Գնացքների անվտանգ երթևեկության ա- 
պսւհովման նպատակով այս տարվա ընթացքում շատ աշխա
տանքներ են կատարվել ազդանշանային, կենտրոնացման և  
ուղեփակման, կապի և  ռադիոկապի սարքավորումների աշ
խատանքի հուսափության բարձրացման և  դրանց անխա
փան աշխատանքի համար:

Հենց այդ նպատակովշարունակվելեն երկաթուղային ավ

տոմատիկայի, տելեմեխանիկայի և  կապի միջոցների արդիակա
նացման աշխատանքները' նախատեսված ներդրումային ծրագ
րով, և  կատարվել են հետևյալ աշխատանքները.
•  Ղալթսւղչի, Ջսւջուռ կայարանների էլեկտրական կենտրոնաց

ման համակարգերի արդիականացում և  վերանորոգում՜ սլաք
ների և  ազդանշանների էլեկտրական կենտրոնացումները միկ- 
րոպրոցեսորային կիսաավտոմատ ուղեփակումով(ՄԿՈՒ)' ա- 
վելացված առանցքների հաշվման էլեկտրոնային համակար
գով (ԱՀԷՀ) տեխնիկական վերազինմամր: ՀԿԵ տարածքում 4 
տարիների ընթացքում ՄԿՌՒ սարքավորումներով վերազին
ված վազուրդների երկարությունը կազմում է 180կմ (19 վա
զուրդ, 21 կայարան);

Ձեռնարկության օպերատիվ-տեխնոլոգիական կապի և  գծային 
տեղամասի մասնագետների կողմից իրականացվել են'
•  Սանսւհինի, Վանաձորի, Գյումրու, Մասիսի, Երևանի թվային 

ավտոմատ հեռախոսակայանների արդիականացում;
•  մաքսային տերմինսւլի կապի սարքավորումների մոնտաժ:

Գյումրու, Արմավիրի, Աբովյանի և  Մասիսի ազդանշանային, 
կենտրոնացման և  ուղեփակման տեղամասերի աշխատակիցների 
ուժերով 5 գծանցներում կատարվել են ուղեփակոցային ազդան
շանային համակարգերի սարքավորումների արդիականացում' 

Գյումրի-Մայիսյան վազուրդի 2720կմ, Արաքս կայարանի 
2818կմ գծանցներում հին մեխանիզմներով հնացած գծանցա- 
յին ավսաուղեփակոցնեբի փոխարինում նոր լուսադիոդային 
գլխիկներով ավտոուղեփակոց ներով և  Քանաքեռ-Աբովյսւն վա
զուրդի 23կմ, Աբովյսւն կայարանի 25կմ գծանցներում նոր ավ- 
տոուղեփակոցների տեղադրում;

•  Աբարատ-Արաաշատ վազուրդի 560կմ գծանցում լուսսպիո- 
դային գւիփկներով ավտոուղեփակոց ներով գծանցային ազ
դանշանային համակարգի սարքավորումների ամբողջական 
վերականգնում:

Բացի այդ, Ձեռնարկության Սևանի ազդանշանային, կենտ
րոնացման և  ուղեփակման տեղամասի աշխատողների ուժերով

Զոդ կայարանում կատարվել են մոնտաժային աշխատանք
ներ և  շահագործման է հանձնվել ՄԿ-2 մանևրային կոլոնկան' 
վերահսկելու համարսլաքների և  ազդանշանների կսաավա- 
րումր մանևրային կոլոնկայից, ինչը ապահովում է անվտան
գությունը և  արագացնում մանևրային աշխատանքների գոր
ծընթացը:

Ձեռնարկության արհեստանոցում կատարվել է շահա
գործման մեջ գտնվող 36 սլաքային էլեկտրափոխադրիչների 
վերանորոգում: Տնտեսական ազդեցությունը վերանորոգ
ման տեխնոլոգիաների օգտագործման արդյունքում թույլ է 
տվելխնայել6797,9 հազարդրամ:

Ռելեային կիսաավտոմատ ուղեփակման հուսափության 
բարձրացման համար կատարվել են սխեմաների վւովախութ- 
յուններ 7 կայարաններում' ըստ ավտոմատիկայի, տելեմե
խանիկայի Մոսկովյան երկաթուղու լաբորատորիայի տեխ
նիկական որոշման:

Եվ ոչ պակաս կարևոր է' բոլոր էլեկտրական կենտրոնա
ցումների ռելեային սենյակների վերանորոգման աշխատանք
ները ավարտված են, ինչը երկար ժամանակ չէր իրագործվում: 

Այս ամենը Ավտոմատիկայի, տելեմեխանիկայի և  կապի 
ձեռնարկության կոլեկտիվի, գլխավոր ինժեների, ձեռնար
կության տնօրենի տեղակալների ներդաշնակ աշխատանքի 
արդյունքն է, որի հետևանքով ազդանշանային, կենտրոնաց
ման, ուղեփակման և  կապի սարքավորումների նորմալ աշ
խատանքի խախտումների քանակը' Ավտոմատիկայի, տելե
մեխանիկայի և  կապի ձեռնարկության մեդքով 2016թ գրանց
վել է 10 դեպք, որը 11-ով պակաս է 2015թ համեմատ կամ 
կրճատվել է 2,1 անգամ կամ 52,3 %-ով իսկ 2010թ համեմատ 
կրճատվել է 27 անգամ կամ 96%-ով(1 0 /274դեպք):

Չնայած 2016թ ձեռք բերած արդյունքներին' Ավտոմատի
կայի, տելեմեխանիկայի և  կապի ձեռնարկության կոլեկտիվին 
դեռ սպասվում է շատ խնդիրներ լուծել, մասնավորապես' ազ
դանշանային, կենտրոնացման, ուղեփակման և  կապի սար
քավորումների աշխատանքի հուսափության բարձրացում, 
տեխնոլոգիական պրոցեսների օպտիմալացում և  արտադրո
ղական պրոցեսի կատարելագործման հետ կապված այլ 
խնդիրներ:

դեկտեմբեր - հունվար, 2016/17 թ.
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Ար1ւելյան օրացույցով2017 թվա
կանը Կարմիր Կրակե Աքլորի տա
րին Է: Կրակի տարերքը ն. 2017 թվա
կանի խորհրդանիշի հախուռն բնա
վորությունը բազմաթիվ անակնկալ
ներ են նախապատրաստել Կենդա- 
նակերպի բոլոր նշանների համար: 

Հունվարի 28-ին Կարմիր Կրա
կե Կապիկը ուրախությամբ հրա
ժեշտ կտա ն_ իր բոլոր իրավունքներր 
կհանձնի Կարմիր Կրակե Աքլորին: 
Իշխանության փոփոխությունր 
մենք անմիջապես չենք նկատի, քա
նի որ և. 2016, և. 2017 թվականների 
խորհրդանիշների տարերքները 
նույնն են: Եթե իր աաբեսկզբին Աք
լորն իրեն համեմատաբար հանգիստ 
Է պահելու, շուրջ բոլորը նայելով ու 
իր տիրապետությանը ծանոթանա
լով չարաճճի Կապիկից հետո, ապա 
գարնանն արդեն նա իրավիճակի փի- 
րավ տերր կդառնա, կտարածի վառ, 
գունագեղ թևերը 1ւ կսկսի մեզ զար
մացնել իր անկանխատեսեփութ- 
յամբ: Գփւավոբը' կյանքի բոլոր վտ- 
փոխություններին հարկ Է փիփսո- 
փայորեն մոտենալ: Մարդկանց, ով

քեր ծուլանալ չգիտեն, Աքլորը կօգ
նի կարիերայի հարցում, նրանց 
գւխին ուղղակիորեն կթափվեն շա
հավետ ու գայթակղիչ առաջարկնե
րը: Բայց 2017թ-ին շտապել չարժե, 
լավ կլինի հետաքրքիր առաջար
կությունների մանրազնին ընտ
րություն կատարելն, ընտրել այն, ո- 
րը հարմար к  հուսափ Է, հատկա
պես, ձեզ համար:

Քանի որ Աքլորը սիրում Է փայ
լել ն. մշտապես ուշադրության 
կենտրոնում Է գտնվում, ապա ձե
զանից Էլ Է նա անկախության նման 
դրսևորում պահանջելու, վախեք ի- 
միջը, փորձեր արեք, արտաքինի 
հետ բոլոր փոփոխությունները 
միայն օգտակար կփնեն: Աքլորը սի
րում Է հանկարծաստեղծ գործեր ն. 
բոլորին, ովքեր չեն սիրում կանոն
ներ к  ինտուիցիայով են աշխա
տում, տարվա տերն անպայման 
կօգնի: Ողջունելի են բոլոր տեսակի 
մտավոր աշխատանքները, իսկ եթե 
աշխատանքը ստեղծագործական 
Է, ապա, ինչպես ասում են, խա
ղաթղթերը ձեր ձեռքում են: ճանա

չում, հաջողություն, վաղ, այս ամենն 
ինքնին ապահոված են, իսկ եթե ձեր ու
ժերը վարձեք փովին այլ ոլորտում, ճա
կատագիրը, Կարմիր Աքլորի հետ մեկ
տեղ, ձեզ կշրջապաաի հոգատարութ
յամբ, հովանավորությամբ:

Կարմիր Կրակե Աքլորի տարում 
ֆինանսական իրավիճակը կայուն կփ- 
նի, խիստ հարստանալ Լուսին թռչել 
դժվար թե հաջողվի, բայց անհրաժեշտ 
կարիքները հոգալ հաստատ կհաջող
վի: Որովհետև. Աքլորը միշտ Էլ հատիկ 
ու որդ կգտնի մոլորակի ցանկացած 
անկյունում, նաև ձեզ կհուշի, թե որ
տեղ կարելի Է շահավետ աշխատանք 
գտնել: Նա հարգանքով Է վերաբերվում 
Կենդանակերպի բոլոր նշաններին, 
նրա հետ վիճելն իմաստ չունի, իսկ եթե 
ծնվել եք Աքլորի տարում, ապա կարող 
եք փարժեք լիցքաթափվել, Երկրագնդի 
ոչ մի անկյունում աքլորակռիվ չի յինե- 
լու: Դուք ամեն ինչին կհասնեք առանձ
նապես առանց խիստ ջանքերի, Աքլորն 
Էլ, իր հերթին, կտուցով ձեզ համեղ պա
տառներ կբերի:

Տարվա տերը շատ զգայուն Էակ Է, 
աչքի Է ընկնում հավատարմությամբ ու 
անկեղծությամբ: Բայց մի մտածեք, որ 
նա այդքան կանխատեսելի Է. նրա հետ 
շատ հետաքրքիր Է լինելու: 2017 թվա
կանին անձնական կյանքը կլցվի հա
զարավոր ծանոթություններով, որոն

ցից մեկը հաստատ ճակատագրական 
կլինի: Այնպես որ, եթե ազատ եք, կարող 
եք Աքլորից նվերի սպասել' ձեր սրտի 
տերն արդեն ճանապարհի կեսին Է ն. ձեզ 
մնում Է միայն ճիշտ ուղղություն ընտրել 
ու ընդառաջ գնալ ձեր երջանկությանը: 

Իսկ նրանք, ովքեր արդեն ամուսնա
ցած են, ևս ձանձրանալու ժամանակ չեն 
ունենա: Մտերիմ մարդկանց հետ 
շվւումեեբը հաստատ միապաղաղ չես 
անվանի: Ձեր հարազատները ձեզ 
կզարմացևեն ամեն օր, այդ հարցում ա- 
ռաջատար կփնեե, հատկապես, երեխա
ները: Իսկ եթե դեռ չեք հասցրել ժա
ռանգներ ունենալ, շտապեք, Աքլորի տա
րում ծնված երեխաներին վառ ու զար
մանալիորեն հետաքրքիր կյանք Է 
սպասվում: Նրանցից շատերը չտեսն
ված հաջողությունների կհասնեն քա
ղաքականության մեջ ն. գործնական 
կյանքում:

Եվ, ամենակարևորը, որ աստղերն 
ուզում են ձեզ տեղյակ պահել, եղեք ան
կեղծ ու 2017-ին առաջ ընթացեք «Աքլո
րի վրա հույս դիր, բայց ինքդ մի վրի
պիր» նշանաբանով: Այդ դեպքում 
կհասնեք այն ամենին, ինչին ուզում եք ն. 
ձեր կյանքը կդարձնեք երջանիկ ու ծիա
ծանային, իսկ խնդիրների և տհաճութ
յունների համար տեղ պարզապես չի 
մնա, դրանք ձեզանից շատ հեռու կյի- 
նեն:
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Առնետ
\  Ձեզ սպասում եե աեսպասեփ էւ կարուկ փոփո

խություններ, որոնց պիտի հարմարվեք: Բայց 
դա չպետք Է խնդիրներ առաջացնի: Իրականում 
ձեզ մեծ հնարավորություններ են սպասվում բո
լոր մակարդակներում: Վսաաեեք ձեր ինտուի
ցիային 1ւ գործի անցեք:

Աշխատանքի առումով 2017 թվականը հագեցած Է լինելու: 
Ամեն ինփ կհասնեք առանց հատուկ ջանքերի: Այնուամենայ
նիվ, աշխատեք պահպանել պահանջարկի ն֊ հնարավորութ
յունների միջե հավասարակշռությունը:

Սիրո հարցում 2017 թվականր բավական հաճեփ Է լինելու: 
Ընտանիք ունեցող Առնետների համար ակտիվ սոցիալական 
կյանք Է սպասվում: Բայց դուք ձեզ մի քիչ մոռացված կզգաք, ո- 
րովհետև ձեր երկրորդ կեսը մի քիչ զբաղված կլինի:

Միայ նակ Առնետների համար տարին խոստանում Է հանդի
պումներով հարուստ լինել: Մի խոսքով, 2017 թվականր ձեզ հա
մար լինելու Է հաճեփ ու դրական: Լայ ն բացեք աչքերը, որպեսզի 
բաց չթողնեք բարենպաստ հնարավորությունները, որոնք քիչ 
չենփնի: ___________________

Ցուլ

վիշապ
Աքլորի տարին ձեզ համար վճռորոշ կլինի' 

բազմաթիվ դրակա ն ազդակ ներով: Դուք տար
բեր իրավիճակներին կողքից կնայեք, պատ
րաստ կլինեք ներքին խորը վավւոխություննե- 
րի:

Այդ ամենի հետևանքով անկախություն ձեռք կբերեք 1ւ 
գաղափարները կսկսեք իբականաց նել, որոնց մասին վա
ղուց Էիք մտածում, բայց չէիք համարձակվում գործի անց
նել:

Աշխատանքը խոստանում է լինել խաղաղ, հանգիստ: 
Ձեր երևակայությունը անսպասեփ գաղափարների և ս- 
անդծագործակաե նոր ազդակների հիմք կդառնա: Իսկ 
պրոֆեսիոնալիզմը ձեր առջև շատ դռներ կբացի: Անձնա
կան պլանում վտվաիաւթյունների քամին կփչի: Հուզ
մունք ու ապրումներ եք ցանկանում' ինչպես հարաբե
րությունների սկզբին: 2017-ին կլինեն ն. մեկը, և մյուսը: 
Միայնակ Վիշապների համար տարին հարուստ կլինի 
ճակատագրական հանդիպումներով: Ամբողջությամբ 
վերցրած, 2017 թվականը կանցնի փոփոխությունների, 
նորացումների նշանի տակ' և ներքին, և արտաքին: Ձեզ 
իր հետևից կտանի ազատության քամին և կիմանաք, թե 
ինչպես լավացնեք կյանքի տարբեր ոլորտները:

(ահ
Կապիկ
Ձեզ համար անցումային տարի է փնելու, անհ
րաժեշտ է սովորել Աքլորի տարում արագ հար
մարվել տարբեր վավախություններին:
Վստսւհ եղեք, այդ բոլոր շրջադարձային պսւհե- 

*րը դրական են փնելու և ձեզ մնում է միայն կար
ևոր որոշումներ ընդունել ապագայի համար: 

Աշխատանքային ոլորտում հանգիստ տարի է սպաս
վում: Ձեր նախագծերն հաջողությամբ կզարգանան, 
հատկապես նրանք, որոնք կապված են ստեղծագոր
ծության հետ: Սիրային ոլորտում ավելի լավ տարի է 
սպասվում, քան նախորդը: Ավելի հստակ պատկերա
ցում կկազմեք հարաբերություններից ձեր սպասեւիքնե- 
րի վերաբերյալ: Միայնակ Կապիկներին բարդություն
ներ եե սպասվում: Դուք հակված կլինեք չափազանց 
շատ մտածել և խնդիրներ ստեղծել այնտեղ, որտեղ 
դրանք չկան: Դա, իհարկե, չի խանգարի նոր հանդի
պումներին, բայց արգելք կդառնա լուրջ հարաբերութ
յունների զարգացմանը: Ամբողջությամբ վերցրած, ձեզ 
հետաքրքիր տաբի է սպասվում: Բայց պետք է ձերբա
զատվեք անհիմն կասկածներից: Հիշեք, այս տաբի ձեր ա- 
մենամեծ թշնամին դուք ինքներդ եք փնելու:

2017 թվականը շատ արդյունավետ է փնելու բո- 
լոր ոլորտներում: Նա ձեր առջև դռներ կբացի բո
լոր մակարդակներում: Դուք հստակություն 

\М կմտցնեք բոլոր պահանջների և ցաեկություննե-
1 1 րիմեջ:

Եվ ձեր կյանք աստիճանաբար կմաց նեք բոլոր անհրաժեշտ փո
փոխությունները՝ ձեր իդեալներին հասնելու համար:

Աշխատանքային պլանում տարին կանցնի շփումների, վա- 
խանակությունների նշանների տակ: Այն ամենը, ինչ կապված 
է փնելու նոր կապերի հետ (գործընկերներ, աշխատակիցներ, 
հովանավորներ), հեշտությամբ ձեռք կբերվի: Դուք ճիշտ ժա
մանակին կգտնեք ճիշտ մարդու, նրան, ով ձեզ սատար կկանգ
նի: 2017-ին սիրո ոլորտում ջերմության կփնի, հարաբերութ
յուններն ավելի ամուր կդառնան: Բայց երկրորդ կեսից շատ 
պահանջել չարժե, նրան ևս անհրաժեշտ է անձնական ազա
տությունը: Միայնակ Ցուլերի համար 2017 թվականը բազմա
խոստում է փնելու: Դուք բաց կփնեք նոր հարաբերությունների 
համար, որոնք կհարսաացնեն ձեզ և ընկերական, 1ւ զգացմուն
քային մակարդակում: Աստղերն ասում են, որ 2017թ-ին Ցուլե
րը բարձրության վրա կլինեն բոլոր ոլորտներում: Մակայն, չար
ժե դափնիների վրա քնել, հարկ է հետագա տարիների համար -

Օձ
Օձերի համար համեմատաբար հանգիստ տա

րի է փնելու: Իհարկե, դուք նոր պլաններ կու
նենաք, բայց շտապել չեք պատրաստվի: Հա
ճախ եք սավառնելու ամպերում, երագելով 
բազմախոստում ապագայի մասին:

Պլաններ կկազմեք 1ւ ժամանակի հետ դրանք կկոնկրե
տանան, բայց աշխատեք ամպերից հաճախ իջնել և պինդ 
գեանին կանգնել:

Աշխատանքային ոլորտում ամեն ինչ խաղաղ է լինելու 
և լուրջ խնդիրներ չեն առաջանա: Աշխատանքին կնվիր
վեք ողջ հոգով իսկ մարտական տրամադբվածությունը 
թայլ կտա հիանալի հարաբերություններ պահպանելաշ- 
խատանքային ընկերների հետ: Տարվա վերջին ձեզ ար
ժանիորեն պաշտոնի բարձրացում Է սպասվում: Սիրային 
ոլորտում 2017 թվականը ներդաշնակություն կբերի, հա
րաբերությունները հիանափ կզարգանան: Ձեր զգաց
մունքներն արտահայտելու հիանափ հնարավորություն
ներ կբացվեն: Միայնակ Օձերին հանդիպումներ են 
սպասվում նոր մարդկանց հետ' շնորհիվ անկեղծ ու դրա
կան բնավորության: Այդսփսով, ձեզ լավ տարի Է սպաս
վում, որր կընթանա կայունության ու զարգացման նշանի 
տակ: Հատկապես, եթե ուշադրությունը կենտրոնացնեք 
տվյալ պահի վրա, ոչ թե երսւզեք հեռավոր ապագայի մա
սին:

Դուք կփնեք համարձակ ու անխոհեմ: Չեք ա- 
/^ ՜Լմսւփ  թեքերը քշտել ու գործի անցնել ձեր 
ք^Հ պլանների իրականացման համար: Իսկ ձեր 
к ^  '  եռանդը ձեզ թևեր կպարգևի: Բայց անհամ

բերությունը չար կատակ կարոդ Է խաղալ, ե- 
թե ձեր իմպուլսիվությունն անհրաժեշտ հու
նի մեջ չդնեք:

Աշխատանքային ոլորտում տարին կանցնի ստեղծա
գործության և հնարամտության նշանի տակ: Կաշխա
տեք բոլոր ճակատներով և ջանք չեք խնայի պրոֆեսիո
նալ աճի համար: Ոչ ստանդարտ մտածելակերպը, հա
մարձակությունը ձեր լավագույն խաղաթղթերը կլինեն: 
Սիրային ոլորտում 2017թ-ր բարդ Է փնելու: Չափազանց 
պահանջկոտ եք դառնալու: Ձեզ հետ երկխոսությունը 
դժվար Է ստացվելու: Միայնակ Աքլորների համար տա
րին թեթև չի լինելու: Ձեզ բազմաթիվ նոր ծանոթություն
ներ են սպասվում, բայց ձեր հանդիպումներն աշխա
տանքի րնդունվելու համար հարցազրույց են հիշեցնե
լու: Բավական Է կատարյալ մարդ որոնել, ոչ-ոք իդեալա
կան չէ: Այդպես կարող եք բաց թողնել լավ բաները' չա
փազանց շատի սպասումներում: Ամբողջությամբ վերց
րած 2017թ-ը հարուստ Է փնելու իրադարձություններով, 
որոնք շատ կհավանեք:

Վագր
աֆ А 2017 թվականր Վագրերին կայունություն, 

_  %*'»' հաստատունություն կբերի: Հատկապես, եթե 
J I  2016 թվականին ձեր կյանքում բոլոր անհրա

ժեշտ փոփոխությունները կատարել եք: 
Նախորդ սխալներից արդեն դասեր քաղել եք 1ւ ավելի 

կոնստրուկտիվ եղանակով եք սաաջ շարժվելու: Պերֆեկցիո- 
նիզմը և ճշտապահությունը աշխատանքում մեծ հնարավո
րություններ կբացեն, հատկապես, եթե ուշադիր լինեք մանբա- 
մասների հանդեպ: Անձնական կյանքում 2017 թվականը հաս
տատունության տարի է փնելու: Եթե նախկինում զուսպ եք ե- 
ղել, հիմա կարող եք նախաձեռնություն հանդես բերել և ար
տահայտել ձեր զգացմունքներր: Դա կնպաստի հարաբերութ
յունների ամրացմանը և երկրորդ շնչառություն կհաղորդի: 
Միայնակ Վագրերին սպասում են անակնկալ անսովոր և հե
տաքրքիր հանդիպումներ: Ամբողջությամբ վերցրած Վագրի 
համար տարին հաճեփ է լինելու: Բայց անցյալր, նախկինի պես, 
ներկա կփնի ձեր կյանքում 1ւ իրավիճակի մասին խորհրդածե
լու, վերլուծելու հարկ կփնի: Լսեք ձեր ներքին ձայեր, ուշադ
րությունից դուրս մի թողեք ձեր նպատակները և ամեն ինչ լավ 
կփնի:

ա .
Ձի

Ձեզ համար կարևոր ու վճռորոշ տարի է  լի
նելու: Եթե ճիշտ եք գնահատում ձեր սպա
սումները 1ւ ներուժը, ապա ընդունած որո
շումներն իրենց արդյունքը կտան հետագա 
երեք տարիների րնթացքում: 

Աշխատանքային ոլորտում Աքլորի տարին բարեն
պաստ կփնի: Դուք միայն մեկ նպատակ կունենաք' կա
րիերան: Իսկ գաղափարները իրագործելու վճռակա
նությունը հաջողություն կբերի: Սիրո հարցում մեծ փո
փոխություններ են սպասվում: Ջանք ու եռանդ չեք խնա
յելու ամուսնական հարաբերություններն կ  ավելի ամ
րացնելու համար: Միայնակ Ձիերին մի քանի վճռական 
հանդիպումներ են սպասում: Դրանք կստիպեն լրջորեն 
մտածել սեփական բնավորության մասին: Դա երկա
րատև գործընթաց է փնելու, որովհետև ինքնավերլու
ծությունը միշտ չէ, որ հաճեփ, բայց անհրաժեշտ գործո
ղություն է: Այն հնարավորություն է տափս արդյունքում 
կոնստրուկտիվ հարաբերություններ ստեղծել: Ամբող
ջությամբ վերցրած, Աքլորի տարին ձեզ հնարավորութ
յուն կտա ամեն ինչ նորից սկսել և ազատվել անցյալի բե
ռից: Դուք կգտնեք ճիշտ որոշումները սեփական նպա-

ՇուԱ
Աքլորի տարին ձեզ համար փնելու է կոնստ
րուկտիվ, բազմաթիվ հնարավորություննե
րով բոլոր ոլորւոներում: Վստահեք ձեր ինտո
ւիցիային, ինքներդ ձեզ շատ հարցեր մի 
տվեք:

Գործնական կյանքը խոստանում է իրադարձութ
յուններով հարուստ լինել: Ատիպված եք փնելու արագ 
հարմարվել տարբեր փոփոխություններին: Բամբա
սանքներին ուշադրություն մի դարձրեք և գնացեք ձեր 
նպատակներին ընդառաջ: Ձեզ աեսպասեփ ու դրական 
առաջարկություններ են սպասվում: Անձնական պլա
նում տարին կանցնի առավելագույն արագությամբ: 

Կցանկանաք ամուր և երկարատև հարաբերություն
ներ ստեղծել: Միայնակ Շներին մի քիչ անկայուն տաբի 
է սպասվում' բազմաթիվ հրապուրիչ, բայց խառնափն
թոր հարաբերություններով: Դուք կանցնեք չարորված 
ճանապարհով և ձեզ համար նոր հորիզոններ կբացվեն: 
Ամբողջությամբ վերցրած տարին խոստանում է անս
պասելիություններով փ լինել: Հաջողությունը ձեզ կու
ղեկցի և, եթե դուք դրանից օգտվեք, ապա մոտակա մի 
քանի տարվա համար հիանափ ճանապարհ կհարթեք:

% :
ճագար (Կատու)

Ձեզ համար հագեցած տաբի է փնելու: Կմասնակցեք 
տարբեր նախագծերի 1ւ ոփեչ ձեզ չի կանգնեցնի: 

Աշխատանքային պլանում 2017 թվականր փոփո
խությունների տարի է փնելու: Ձեր դինամիզմը ձեզառաջ կմւփ 
և պետք եղած դեպքում դուք նախաձեռնություն հանդես կբե
րեք: Ձեր էներգիան « կ ս տ ի պ ի »  միաժամանակ մի քանի նա
խագծերով զբաղվել և հաջողության հնարավորությունը շատ 
բարձր կփնի: Անձնական կյանքում հույզերը շատ կփնեն: Դուք 
անկեղծորեն կխոսեք ձեր ցանկությունների մասին: Եթե մինչ 
այդ պասիվ էիք, ապա 2017թ-ին վճռականություն հանդես կբե
րեք: Սիայնակ ճագարների համար հանդիպումներով հա
րուստ տարի է փնելու, որոնք կլինեն անկեղծ ու ազնիվ: Ամբող
ջությամբ վերցրած, 2017 թվականը պլանավորման տարի է  լի
նելու: Ստեղծսւզործություն, վճռականության և եռանդ, ահա 
ձեր լոզունգները: Բայց թայլ մի տվեք, որ իմպուլսիվությունը 
ձեզ անզգույշ դարձնի:

յա .
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Այծ
յ  2017 թվականը ձեր տարին է: Եթե պլաննե
րը հետաձգելու սովորություն ունեք, ապա 
այս տարի ամեն ինչ այլ կերպ կփնի: Դուք ու
ղիղ դեպի նպատակակետ եք գնալու' եռան
դով ու վճռականությամբ փ:

Աշխատանքը ձեզ համար առաջնային կփնի էւ դուք 
ջանք չեք խնայի առաջ գնալու համար: Այծերը ձգտելու 
են արագ արդյունքներ ստանալ' ապահով ապագա ունե
նալու նպատակով: Բայց պետք Է զգույշ փնել, ձեր առջև 
շատ հնարավորություններ կբացվեն աճի համար, իսկ 
մեծ արագության դեպքում այն կարեփ Է չնկատել: Սիրա
յին ոլորտում բուռն տարի Է սպասվում: Ձեր կրքոտ հա
րաբերություններն ակնթարթորեն կարող են սսաել ու վի- 
ճահարույց դառնալ և ընդհակառակը: Բայց ձեր միութ
յանը ոչինչ փ սպսանա: Սիայնակ Այծերն ընտանիք կազ
մելու ցանկության կունենան: Կկարողանաք ավելի 
սթափ նայել սիրային հարաբերություններին, տարբերել 
պատրանքն ա  իրականությունը: 2017 թվականը ձեզ հա
մար հիանափ տարի կփնի, դուք ձեզ ավեփ ազատ ու 
վստահ կզգաք:

Խոզ
Հագեցած տարի Է սպասվում 1ւ դուք ձանձ

րանալու ժամանակ չեք ունենալու, դա վե
րաբերում Է, հատկապես, այլ մարդկանց 
հետ հարաբերություններին:

Դուք հենարան ա  խորհրդական եք փնելու, ձեր ի- 
մաստնությունը հրաշքներ Է գործելու: Աշխատանքում 
ձեր ուժեղ կողմը հետևողականությանն Է լինելու, իսկ 
թայլը' հարմարվելու դժվարությունը:

Եթե չեք ցանկանամ բաց թողնել ձեր գնացքը, պատ
րաստ եղեք տարվա բուռն ավարտին: 2017թ-ին սիրային 
հարցերում առաջնության դափնին ձերն Է: Համատեղ 
կյանքում ամեն ինչ լավ կփնի և դուք ապագային նոր լույ
սի տակ կնայեք: Այն ավեփ ծիածանային կփնի և սպասե
լիքներին համապատասխան: Միայնակ Խոզերն ավեփ 
անկեղծ ա  շփվող կփնեն: Ձեզ ճակատագրական հանդի
պումներ են սպասվում: Բոլորը չէ, որ սիրային հարաբե
րություններ կդառնան, բայց հաստատ շատ նոր ընկեր
ներ կունենաք: Ամբողջությամբ վերցրած, Աքլորի տարին 
լավն է փնելու: Դաք ինքնավստահ կփնեք և կկարողա
նաք հիանափ կառավարել ձեր կյաեքր նավը, չնայած ոչ 
մեծ արգեյքներին:

Օ ն ո ո հ ա վ ո ո ո ւ մ  Ш ш  i l t p  I m p b u i u p b b p l i b
Հունվար
01.01 Բսւրսեղյան Գոռ Գագիկի Ենթակաոուցվածքների Տնօրինության 
Երևանի գծի ուղեմասի գծանցի հերթապահ
01.01 Հովհաննիսյան Արւոակ վաբազդասփ Ենթակաոուցվածքների

01.01 ՆերսիսյանՌաֆիկԳուրգենի Ենթակաոուցվածքների 
Տնօրինության վսւնաձորի գծի ուղեմասի գծանցի հերթապահ
01.01 ՊոդոսյանՀսւյկ Գուրգենի Ենթակաոուցվածքների Տնօրինության 
ՎանսւՏորի գծի ուղեմասի արհեստական կառույցների վերանորոգող
01.01 Մաղոյան վսւնիկ Հովհաննեսի Ենթակաոուցվածքների Տնօրինության 
ավտոմատիկայի, տելեմեխանիկայի ե. կապի Ձեռնարկության էլեկտրամեխանիկ
01.01 Սախոյան Կարլոս Աթսւնեսի Ենթակաոուցվածքների Տնօրինության 
էլեկարսւֆիկացմսւն 1ւ էներգամաաակսւրսւրման Ձեռնարկության Հրսւգդան 
ՀՑՀԿ ավագ կեկտրամեխանիկ
01.01 Գաբրիելյան Զավեն Խսւփկի Փոխսւղրամների գծով Տնօրինության 
Երևան ԳԿՄ Երևան կայարանի ւոեխ. կոնտորայի պետ
01.01 Ամիրխանյան Հայրապեա Արամայիսի Փոխագրումների գծռվ 
Տնօրինության Սևան ԳԿՄ Օովսւգյուղ կայարանի հերթապահ
02.01 Բարայան Աշոա Մամիկոնի Ենթակաոուցվածքների Տնօրինության 
էեկարաֆիկացման և էներգամաաակսւրարման Ձեռնարկության երևան 
քարշային ենթակայանի հերթապահ էլեկտրամեխանիկ
02.01 Մինասյան նորայր Մնացականի Փոխադրումների գծով Տնօրինության 
Գյումրի ԳԿՄ Գյումրի կայարանի գփւավոր կոնղուկսար
03.01 Հարությունյան Աշոսփկ Սուրենի Փոխադրումների գծով Տնօրինության 
Գյումրի ԳԿՄ Գյումրի կայարանի գլխավոր կոնղուկաոր
03.01 Մելոյան Արշալույս Փայլակի Ենթակաոուցվածքների Տնօրինության 
Սևանի գծի ուղեմասի առաջատար հաշվապահ
03.01 Կրպեյան Գրիգոր ժորժիկի Աշխատանքի պահպանման, 
արասւղրական և հրդեհային անվտանգության բաժնի պետ- 
Տեխնիկական քաղաքականության ծառայության պետի տեղակալ
05.01 Նասիրյան Գագիկ Գրիշայի Ենթսւկաաայվածքների Տնօրինության 
վսւնածորի գծի ուղեմասի գծի մոնայոր
05.01 Սեղրակյան Արթուր Նորի Ենթակաոուցվածքների Տնօրինության 
ավտոմատիկայի, տելեմեխանիկայի և կապի Ձեռնարկության կեկտրամեխանիկ
07.01 Բսպաւյան Գագիկ Իզմիրի ՆԱՏ տեխնոլոգիական ավտոմեքենայի 
վարորղ
08.01 Ավարան վարդսւն Ագաաի Շարժակազմի Տնօրինռւթյան Գյումրիի 
լոկոմոտիվային դեպոյի մանևրային աշխատանքների 
կեկտրաքարշի մեքենավար
09.01 Մոսինյան Արթուր Սամվելի Ենթակաոուցվածքների 
Տնօրինության Սանսւհինի մեխանիզացված գծի ուղեմասի գծի մոնտյոր
16.01 Շերմազանյան Հովիկ Կարլենի Փոխսպրումների գծով Տնօրինության 
վսւնաՏոբ ԳԿՄ Թումանյան կայարանի հերթապահ
18.01 Հարությունյան Մարինե Սարգսի ՆԱՏ հավաքարար
21.01 Լարիսա Երվանղի Սիմոնյան Գործերի կառավարման 
Օսաայության գյխավոր տնօրենի աեղակափ քարտուղար
22.01 Մանթաշյան Արմեն Մարլենի Շարժակազմի Տնօրինության 
Գյումրիի լոկոմոտիվային դեպոյի վերահսկիչ կայանի էլեկտրամեխանիկ
22.01 Սիմոնյան Գագիկ Փայլակի Փոխագրումների գծով Տնօրինության 
Գյումրի ԳԿՄ Արևիկ կայարանի հերթապահ
24.01 Բախկալյան Հովսեվւ Սարգսի Ենթակաոուցվածքների 
Տնօրինության Երևանի գծի ուղեմասի գծանցի հերթապահ
25.01 Մանուկյան Արամ Հովհաննեսի Փոխադրումների գծով Տնօրինության 
Գյումրի ԳԿՄ Ղաւթսւխփ կայարանի հերթապահ
25.01 Չիբաիցան Սհեր Յուրի! Ենթակաոուցվածքների Տնօրինության 
էեկարաֆիկացման և էներգամաաակսւրարման Ձեռնարկության 
վանաճոր հպակային ցանցի տեղամասի պետ
29.01 Ոսկանյան Արաավազզ ժորսւյի Ուղևորավախսպրումների 
Տնօրինռւթյան սամսային գանձապահ
29.01 Ղանդիյան Թերեգա Գևորգի Փոխադրումների գծով Տնօրինության 
Գյումրի ԳԿՄ աշխատանքի նորմավորման ինժեներ-տնաեսագեա
31.01 Պարգյան Մայադ Եֆրեմի Ենթակաոուցվածքների Տնօրինության 
Սևանի գծի ուղեմասի գծի մոնայոր
31.01 Դանիելյան Արաաշ Սաշիկի վերականգնողսւկան և հակահրդեհային 
գնացքներ վարորդ
Փետրվար
02.02 Հակոբյան Նագիկ Սուրենի Գանձապետարանի պետ
03.02 Մե|քոնյսւն Աղասի Արամի Շարժակազմի Տնօրինռւթյան 
Գյումրիի վագոնային դեպոյի գնացքներ գննող-վելսւնորոգող

Վանաձոր ԳԿՄ Այրում կայարանի հերթապահ
09.02 Հակոբյան Վարուժան Ֆրունգի Շարժակազմի Տնօրինության 
Գյումրիի լոկոմոտիվային դեպոյի բեռնատար և ուղևորատար 
գնացքների էլեկտրաքարշի մեքենավար
09.02 Բարուրյան Գագիկ Ստեփանի Շարժակազմի Տնօրինության Գյումրիի 
լոկոմոտիվային դեպոյի մանևրային աշխատանքների կեկտրաքարշի մեքենավար
10.02 Հարությունյան Մնացական Ավեաիկի Ներղրումային 
ծառայության Կապիտալ շինարարության և նախագծա - 
նախահաշիվային խմբի բաժնի պեաի տեղակալ
10.02 Ներսեսյան Ռոմիկ Սանդրոյի Շարժակազմի Տնօրինռւթյան 
Գյումրիի լոկոմոտիվային դեպոյի գյխավոր մեխանիկ
15.02 Պոդոսյան Արամ Հենրիկի Շարժակազմի Տնօրինռւթյան 
Գյումրիի լոկոմոտիվային դեպոյի գնացք կագմող
16.02 Սահակյան Աստղիկ Արշալույսի Ենթսւկաաայվածքների 
Տնօրինության վանսւձորի գծի ուղեմասի գծանցի հերթապահ
17.02 Արեյան Վահագն Հարռւթյունի Շարժակազմի Տնօրինության 
Գյումրիի լոկոմոտիվային դեպոյի էլեկտրաքարշի մեքենավարի օգնական
17.02 Գասպարյան վահան վսւրղգեսի Փոխադրումների գծով 
Տնօրինության Գյումրի ԳԿՄ պետ
18.02 Հովհաննիսյան Նաիրա Թաֆիկի Ենթակաոուցվածքների 
Տնօրինության Մասիսի գծային մեքենայացված կայանի աշխատանքի 
կազմակերպման և նորմավորման առաջատար ինժեներ
22.02 Ղագաբյան Սամվել Գարեզինի Շարժակազմի Տնօրինության 
Գյումրիի լոկոմոտիվային դեպոյի մերձքաղաքային գնացքների մեքենավար
23.02 Ադամյան Արթուր Արտուշի Փոխադրումների գծով Տնօրինության 
երթևեկության վերահսկիչ
23.02 Հայրապետյան Արայիկ Մակբեաի "Դիագնոստիկա" ճանապարհային 
կենտրոնի արատացույց սայլակի օպերատոր
25.02 Հարությունյան Արմենակ Արամի Ենթակաոուցվածքների 
Տնօրինռւթյան Երևանի գծի ուղեմասի գծանցի հերթապահ
27.02 Հախվերղյան Գայանե Ալբեբաի Փոխադրումների գծով Տնօրինության 
Վանաձոր ԳԿՄ աշխատանքի նորմավորման ինժեներ-անտեսսւգեա
28.02 Մարգսյան Արմեն Ռագմիկի Ենթակաոուցվածքների Տնօրինության 
ավտոմատիկայի, տելեմեխանիկայի և կապի Ձեռնարկության գփւավոր ինժեներ
28.02 Զարաֆյան Սրտավազդ Արծրանի Ենթակաոուցվածքների 
Տնօրինության ավտոմատիկայի, տելեմեխանիկայի և կսայի Ձեռնարկության 
էլեկտրամեխանիկ
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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем всех вас с наступающим 

Новым годом и Святым Рождеством! Уже через 
несколько дней мы вместе с нашими семьями, с 
друзьями, родными и близкими поднимем бокалы, 
провожая старый и приветствуя новый год.

Все мы традиционно связываем с новым годом 
новые ожидания, строим планы на будущее, наде
емся на положительные изменения и приятные, р а 
достные события.

Прошедший год для железной дороги Армении 
был полон напряженной работы, он был трудным, 
но железнодорожники сумели успешно порабо
тать и добиться намеченных целей. Хотеим по
благодарить за работу весь коллектив, выделив, в 
особенности, работников путевого хозяйства, 
ПДМ, а также предприятия электрификации и 
энергоснабжения, которым удалось в уходящем 
году реализовать поставленные задачи, ввести с 
эксплуатацию тяговую подстанцию Калтахчи.

В уходящем году мы создали основу для будущих 
достижений. Насколько успешным будет для 
Ю КЖ Д будущий год, зависит только от нас, от 
нашей упорной работы. Он будет таким ж е на
пряженным, как и 2016-ый: продолжится работа  
по модернизации инфраструктуры и подвижного 
состава, повышению уровня безопасности движе
ния поездов, качества обслуживания пассажиров.

2016 год ознаменовался для нас также подпи
санием нового коллективного договора на 2016- 
2018 гг., совместной реализацией работодателем  
и профсоюзом ряда социальных программ.

Уважаемые коллеги!
Искренне желаем вам и вашим семьям счастья, 

здоровья, радости в новом году! Пусть этот год 
станет для вас временем достижений и новых 
свершений, успеха, благополучия и процветания.

Суважением,
Генеральный директор 
ЗАО «ЮКЖД»

Сергей Валько

Председатель Союза 
профессиональных 
организаций работников 
ЗАО «ЮКЖД»

Альбина Мартиросян

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ, 2016/17

ЗАВЕРШЕНА ПИЛОТНАЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ Ш О З К А  К О Ш Е Р О В  
ИЗ ЕВРОПЫ В ИРАН ПВ ЖЕЛЕЗНВН ДОРОГЕ АРМЕНИИ

Армении до пограничного пункта в Мегри занял 14 ча
сов.

Проект был реализован в сотрудничестве с соотве
тствующими армянскими, европейскими и иранскими 
структурами, представителями Грузинской железной 
дороги. Благодаря оперативной и компетентной работе 
таможенных органов Армении была существенно со
кращена длительность таможенных процедур.

Данный проект является реалистичным, поскольку 
апробированная модель грузоперевозок эффективна не 
только в плане времени, но и надежности.

Поставленная на контейнерах в Европе печать со
храняется до момента их доставки в Тегеран. То есть 
груз доходит до места назначения в том же состоянии, в 
каком он был в начале пути.

Подготовка проекта мультимодальных грузоперево
зок из стран Европы в направлении Ирана и обратно с ис
пользованием транзитного потенциала и железнодо
рожного транспорта Армении велась на протяжении по
следних трех лет, а окончательные договоренности 
были достигнуты в рамках бизнес-встреч, проведенных 
ЗАО «ЮКЖД» во время выставки «Армения Экспо» 5-8 
октября в Тегеране.

Гендиректор ЗАВ «ШКЖД» ознакомил губернатора 
Шнракской области с работой Гнмроосшо железнодорожного р а

9 декабря генеральный дирек- технологического процесса благодаря напряженной ра- 
тор ЗАО «Южно-Кавказская же- ремонта и текущего обслу- боте JICO удалось обеспе- 
лезная дорога» Сергей Валько озна- живания различных видов чить рост как пассажир
комил делегацию Ширакской об- подвижного состава. ских, так и грузовых пе- 
ластной администрации во главе с В локомотивном депо го- ревозок, увеличить частоту 
губернатором Овсепом Симоня- рода Гюмри гостям пред- курсирования электропоез- 
ном с работой предприятий Гюм- ставили процесс ремонта дов Ереван-Гюмри-Ереван: 
рийского железнодорожного узла, электровозов. Начальник если в 2015 году электрич- 

Руководитель железной дороги базирующейся в Гюмри Ди- ки курсировали дважды в 
представил работу железнодорож- рекции подвижного состава день, то в этом году — уже 
ного вокзала города Гюмри, вагон- ЗАО «ЮКЖД» Николай трижды, 
но-ремонтного и локомотивного Лавренчук рассказал об осо- Генеральный директор 
депо, которые были восстановле- бенностях и преимущес- ЗАО «ЮКЖД» Сергей

твах осуществляемых на Валько отметил, что 2016
базе депо ремонтных работ, год был для железной доро-
провел экскурсию по его це- ги годом напряженной рабо-
хам, продемонстрировал ты, однако компания суме-
возможности цеха напрес- ла обеспечить увеличение
совки бандажей колесных погрузки и грузовых пе-
пар, который открылся в ревозок, несмотря на у-
депо весной этого года меныпение объемовимпор-

ны в рамках широкомасштабной после долгого процесса вое- та.
программы реконструкции. становления. Руководитель компании

В настоящее время депо осна- Начальник JICO «Гюм- сообщил, что на железной
щены современным оборудовани- ри» Ваган Гаспарян сказал, дороге пока продолжает де-
ем и являются одними из крупней- чт0 благодаря инвестициям йствовать режим экономии,
ших машиностроительных ком- ЗАО «ЮКЖД» в Гюмри со- позволяющий избежать со-
плексов Армении. Губернатора о- 3Даны все условия для ре- кращения трудового кол-
знакомили с работой вагонно- монта вагонов и подвижно- лектива.
^ эем о н т а о го _ деп о г_ о с о б е н н о с т я ш ^ ^ 2 _ ^ 2 ^ т а В ‘̂ ^ 2 _ ^ 2 _ ^ к и * а м ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _

Завершена первая экспериментальная муль
тимодальная перевозка контейнеров из Европы 
в Иран с использованием железнодорожной ин
фраструктуры Армении. На минувшей неделе 
два 40-футовых контейнера водным путем из 
Европы были доставлены в грузинский порт 
Поти, затем по железной дороге в Армению -  
на станцию Ерасх, а впоследствии автотран
спортом - в Иран.

Контейнеры были доставлены из Поти в Ерасх 
за 38 часов, путь автотранспортом по территории
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Как мы работа
Главный ревизор по безопасности движения 
поездов ЗАО «ЮКЖД» Акопян Левон Гарегинович

О б есп еч ен и е безопасности движения является 
основной и первоочередной задачей развития ЗАО 
«ЮКЖД», как транспортной компании Республики 
А р м е н и я .  И н в е с т и ц и и  З А О  « Ю К Ж Д »  в 
железнодорожную инфраструктуру позволили провести 
реформирование и оптимизацию системы железной

дороги, подняв на более высокий уровень управляемость безопасностью 
движения поездов.

На сегодняшний день на ЮКЖД прослеживается четкая динамика 
снижения уровня аварийности.

В настоящее время на ЮКЖД не зарегистрировано ни одного случая 
схода пассажирского или грузового поезда, тогда как, например, в 2009 
году было зарегистрировано 97 сходов организованных поездов. 
Уменьшилось и число сходов при маневровой работе: если в 2009 году 
таких случаев было 59, то в этом году уже ни одного.

Работа в сфере обеспечения безопасности движения поездов 
изначально была одной из наиболее трудных для ЮКЖД, поскольку на 
момент начала работы компании в Армении инфраструктура находилась 
в неудовлетворительном состоянии. Однако осущ ествляемы е  
инвестиции и последовательно проводимые работы дали положительные 
результаты.

Несмотря на определенные успехи, предстоит реализовать еще много 
работ. В частности, недостаточный эффект еще имеет работа с 
населением: встречи в общинах, расположенных вблизи от железной 
дороги, не дают должного эффекта, люди пока не могут привыкнуть к 
постоянно растущим скоростям движения поездов и продолжают 
использовать железнодорожные пути для перегона и выпаса скота. 
Много остается несанкционированных переездов.

В настоящее время продолжается замена деревянных шпал на

железобетонные. Данный шаг на Южно-Кавказской 
железной дороге оправдан, поскольку деревянные шпалы 
довольно быстро изнашиваются.

Начата планомерная работа по разрядке кривых малого 
радиуса ж елезобетонны м и шпалами. В 2016  году
произведена работа н а ______% кривых, что также
обеспечивает улучш ение в вопросах безопасности  
движения поездов. В 2017 году работа продолжится.

Используемые на железной дороге железобетонные 
шпалы производятся в Армении -  в городе Ванадзоре. 
Таким образом компания помимо своей основной  
д е я т е л ь н о с т и  п о д д е р ж и в а е т  и о т е ч е с т в е н н о е  
производство.

Повышению уровня безопасности движения поездов 
способствует и обновление подвижного состава. Так, в 
2016 году продолжилась традиция восстановления  
подвижного состава на собственных производственных 
м ощ ностях, ив эксплуатацию  был сдан первый  
электропоезд, прошедший ремонт ТР-3 в ереванском 
локомотивном депо.

В ск ор е в А р м ен и ю  такж е п р и будут  н едав н о  
приобретенные 2 локомотива BJI-10 с большим запасом 
срока службы.

Т ри основных депо: локомотивное депо в Гюмри, где 
производится ремонт электровозов ВЛ-10, Ереванский 
участок локомотивного депо Гюмри в Ереване, где 
производится ремонт тепловозов ЧМЭ-3 и электропоездов 
ЭР-2, вагонное ремонтное депо в Гюмри, где производится 
ремонт грузовых и пассажирских вагонов - все это 
предприятия Дирекции подвижного состава ЗАО «ЮКЖД», 
которая отвечает за безопасность и надлежащее техническое 
состояние подвижного состава железной дороги.

2016 год стал для дирекции периодом напряженной 
работы. В соответствии с планом мероприятий по развитию 
производства и технологических процессов в локомотивном 
депо Гюмри запущен в работу новый цех по ремонту 
колесны х пар электровозов со см еной бандаж ей, 
отремонтировано и запущено в работу технологическое 
оборудование токарно-карусельный станок модели 1516, 
пресс для обжима буртов бандажей колесных пар модели П 
7730, универсальный токарно-винторезный станок 1Н65- 
1320.

Своими ершами в депо изготовлен гибочный станок для 
изгиба бандажного прутка и дефектоскопии новых бандажей.

Также в депо отработан технологический процесс смены 
бандажей колесных пар электровозов. Ранее колесные пары 
для смены бандажей отправлялись на заводы за пределы 
Республики Армения, теперь же эти работы производятся на 
собственных производственных мощностях. В течение 2016 
года своими силами был выполнен ремонт со сменой 
бандажей 32 колесных пар, и 2 электровоза ВЛ-10 уже 
работают на колесных парах, отремонтированных в депо. 
Организация ремонта колесных пар в депо Гюмри позволила 
сэкономить 107 млн. 520 тыс. драмом.

В локомотивных депо Гюмри и Еревана освоен  
укрупненный ремонт локомотивов в объеме ТР-3 с полной 
разборкой всех деталей и узлов с восстановлением  
геометрических и электрических характеристик. Ранее в

депо выполнялись ремонты только в объеме ТР-1 и ТР-2, а в этом году в 
локомотивном депо Гюмри из ремонта в объеме ТР-Звыпущен уже пятый 
по счету электровоз серии ВЛ-10. В локомотивном депо Еревана ремонт в 
объеме ТР-3 прошли два тепловоза серии ЧМЭ-3. К тому же в депо Ереван 
освоен ремонт электропоезда ЭР-2 в объеме ТР-3.

В течение 2016 года в электромашинном цехе и цехе заливки моторно
осевых подшипников гюмрийского депо своими силами выполнен ремонт 
полов со снятием старого разбитого бетонного покрытия и укладкой 
мраморны х м озаичны х полов, что позвол ил о организовать  
технологические процессы с учетом эстетики производства.

В локомотивном депо производятся работы направленные на 
улучшение технологии ремонта и обслуживания локомотивов. На ПТО 
эл ек т р о в о зо в  отр ем он ти р ован ы  и запущ ены  в р а б о т у  два  
пескораздаточных бункера, которые ранее не использовались. Это 
позволило облегчить работу обслуживающего персонала и сократить 
время на экипировку песком электровоза. Ранее заправку производили от 
одного раздаточного бункера с передвижением электровоза несколько раз.

В Дирекции подвижного состава ЗАО «Ю КЖД» еж егодно  
производятся работы по улучшению технологической оснащенности. В 
декабре 2016 года локомотивное депо Гюмри ожидает получить по 
инвестиционной программе 4 стенда из Омска для ремонта, контроля и 
испытания электрического оборудования электровозов. В прошлом году 
депо было получено 5 единиц нового оборудования: станок для притирки 
золотников крана машиниста, комплекс вибродиагностики «Прогноз-1М», 
колесотокарный станок модели А41, магнитопорошковый дефектоскоп 
МД-12, индукционный нагреватель деталей узла малой шестерни ЭР-2.

В 2016 году в вагонном депо Гюмри освоили ремонт пассажирских 
вагонов. Но на производстве не было специального стенда для проверки, 
контроля и оценки состояния редуктора колесной пары пассажирского 
вагона. В ноябре 2016 года стенд обкатки колесных пар пассажирских 
вагонов с приводом от средней части был получен в рамках 
инвестиционной программы.

В связи с имеющейся проблемой правки изогнутых частей верхней 
обвязки полувагонов, также получен стенд для правки верхней обвязки 
полувагонов. Данный стенд позволяет механизировать процесс выправки 
гнутых частей обвязки без вырезки и снятия обвязки с полувагона.

Начальник Дирекции подвижного состава 
Лавренчук Николай Федорович

Полученные два стенда изготовлены на заводе ЗАО 
«Карат машина» г.Гюмри

В 2017  году в Дирекции подвиж ного состава  
планируется продолжить работы, направленные на 
улучшение технологии ремонта подвижного состава и 
дальнейшее развитие технологической оснащенности цехов 
предприятий, улучшение условий труда работников.

Планируется приобрести недостающие стенды в 
электромашинный цех локомотивного депо Гюмри, 
прорабатывается вопрос изготовления люков полувагонов 
для вагонного депо Гюмри. Также рассматривается вопрос 
о р г а н и з а ц и и  в д е п о  с п е ц и а л ь н о г о  к а б и н е т а  
психофизиологической разгрузки для локомотивных бригад 
и других работников депо, организации спортивно- 
оздоровительного комплекса для работников узла ст. Гюмри, 
что положительно повлияет на физическое состояние 
работников и снижение их утомляемости.

концессионным управляющим железной дороги Армении, 
ЮКЖД обязалась инвестировать в развитие и модернизацию 
железнодорожной инфраструктуры Армении в 2008-2038 гг. 
174,5 млрд. драмов. В период с 2008 по 2015 гг. уже 
инвестировано 104,6 млрд драмов (более $255 млн), из которых 
77,6 млрд драмов были направлены непосредственно на 
модернизацию инфраструктуры.

Среди крупнейших проектов в данной сфере следует назвать 
строительство трех основных железнодорожных мостов, 
заменивших мосты 1898 года постройки: старейший в Армении 
Заманлинский мост, мост «Сатани камурдж» и мост на перегоне 
Кобер-Туманян.

За время работы было отремонтировано 437,5 км пути, 70 
стрелочных переводов, 52 переезда, 40 мостов и других объектов, 
заменено более 776,9 тыс. шпал, завершена модернизация базы 
путевой машинной станции и механизированной дистанции пути 
в Санаине, проведена реконструкция зданий основных вокзалов 
Еревана, Ванадзора и Гюмри.

Только в период 2012-2016 гг. капитальный ремонт на новых 
^Модернизация и оздоровление инфраструктуры материалах произведен на 32,1 км пути, на старогодных -на 86,8 

является одним из основополагающих принципов и ™  пути. Подъемочныи ремонт был произведен на 123,8 км 
н а п р а в л е н и й  р а б о т ы  З А О  « Ю К Ж Д » . С т а в  железнодорожных путей.

Всего за последние четыре года капитальный ремонт

произведен на 291,2 км пути, планово-предупредительный выправка 
-н а  531 км.

В январе-ноябре 2016 году ПМС Масис выполнил годовой план 
по капитальному ремонту — всего в путь было уложено 4,7 км 
старогодной решетки и 8 км новой.

Годовой план по планово-предупредительной выправке к ноябрю 
выполнен и на ПДМ Санаин. При годовом плане в 100 км фактически 
работы были выполнены на 100,2 км пути.

В 2016 году все дистанции пути продолжили работу по замене 
шпал. Только в ноябре план был выполнен на 112%: при плане в 3160 
шпал фактически было заменено 3537 шпал, из которых 1012 новых 
деревянных, 690 - старогодных деревянных, 1700 -  новых 
железобетонных и 135 старогодных железобетонных шпал.

В целом с начала года план по замене шпал был выполнен на 
102%: заменено 39,4 тыс шпал против запланированных 38,8 тыс. В 
январе-ноябре было заменено 10 тыс новых деревянных, 8,2 тыс 
старогодных деревянных, 20 тыс новых железобетонных и 1,1 тыс 
старогодных железобетонных шпал.

Благодаря проведенной работе удалось обеспечить улучшение 
балловой оценки пути по сравнению с 2015 годом на 7 единиц до 87 
баллов. А с 2008 года балловая оценка улучшена более чем в 8 раз - 
на момент начала работы в Армении балловая оценка пути 
составляла 703 единицы.

Начальник Дирекции инфраструктуры 
Смирнов Геннадий Николаевич
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ли в 2016 году
J S  2 0 1 6  г о д у  п р ед п р и я т и е  эл ек тр и ф и к ац и и  и 

энергоснабжения ЗАО «ЮКЖД» в рамках инвестиционной 
программ ы  осущ ест в и л о  р ем он т  контактной сети , 
протяженностью 16,2 км. с заменой струн и струновых 
зажимов на участках Советакан -  Армавир, Ереван- 
сортировочная — Норагавит. На участках Агин - Ани, Спитак - 
Налбанд, на станциях Памбак и Калтахчи осуществлен ремонт 
контактной сети протяж енностью  1,5 км с зам еной  
контактного провода и ремонт ЛЭП-1 ОкВ.

Также были выполнены и незапланированные с начала 
г о д а  р е м о н т н ы е  р а б о т ы  п о  з а м е н е  и зо л я т о р о в ,  
восстановлению заземлений опор контактной сети, звеньев 
струн, зажимов, вставок в контактный провод и несущий трос 
и другой арматуры, с последующей капитализацией, исходя из 
производственной необходимости, а также для оптимизации 
материалов склада. В частности, был произведен ремонт 
участков контактной сети на перегонах Масис-Арташат, 
Шагали-Туманян, Спитак-Налбанд, Гюмри-Баяндур, Агин- 
Ани, 9 км-Егвард, Абовян-Севан, Севан-Шоржа, Шоржа-Зод, 
Туманян-Арчут, Гюмри-Калтахчи. На участке Налбанд- 
Калтахчи осущ ествлен монтаж усиливающего фидера 
контактной сети.

На тяговой подстанции Калтахчи был осуществлен 
демонтаж, монтаж и пуск силового трансформатора.

В 2016  году предприятие полностью  вы полнило 
мероприятия по усилению и повышению надежности  
устройств электроснабжения как в части тяговых подстанций, 
так и по линии электроустройств нетягового потребления и 
контактной сети.

В течение года последовательно проводились работы 
п о в ы ш е н и ю  н а д е ж н о с т и  р а б о т ы  у с т р о й с т в  
электроснабжения. В частности, были заменены 2860 шт

звен ьевы х струн  на двой н ом  контактном  п р ов од е , 21 
компенсирующий трос, 47 изоляторов, 31 ед. индивидуальных 
заземлений опор контактной сети.

П л а н о в о -п р ед у п р ед и тел ь н ы е работы  по тек ущ ем у  
содержанию устройств контактной сети в уходящем году также 
были выполнены полностью. За истекший год, в частности, был 
проведен текущий ремонт 26 тяговых трансформаторов, 6 силовых 
трансформаторов, 31 трансформатора собственных нужд, 138 
масляных выключателей, 111 быстродействующих выключателей, 
33 выпрямительных агрегатов, 94 трансформаторов тока 6,1 ОкВ, 
82 разъединителей.

Выполнение планово-предупредительных работ по текущему 
содержанию устройств тяговых подстанций в 2016 году также 
составило 100. Были проверены и отремонтированы 75 КТПО, 
проверено состояние 246 КТП и ТП, установлено ограждение и 
произведена окраска на 7 КТП, заменены 66 дефектных  
изоляторов.

В рамках инвестиционной программы был выполнен ремонт 
контактной сети на участках района контактной сети Ереван и 
А ни-А гин ОПКС Гюмри. П роведена большая работа по 
ликвидации узких мест на участках контактной сети Гюмри. 
Уверены, что выполнение соответствующ их мероприятий 
о б есп еч и т  н адеж н ую  и устой ч и в ую  р абот у  устр ой ств  
электроснабжения и повлияет на стабилизацию и улучшение 
положения работ технических средств в указанном регионе в 2017 
году.

Среди приоритетных направлений работы в 2017 году следует 
выделить снижение рисков отказов технических средств  
контактной сети, обеспечение стабильного электроснабжения 
железнодорожного узла Ереван, ремонт тяговых подстанций, 
обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения. Для 
достижения поставленных целей планируется, в частности, 
осуществить ремонт контактной сети на участках главного хода,

Заместитель начальника Дирекции по хозяйству 
электрификации и энергоснабжения - начальник 

Предприятия электрификации и энергоснабжения
Иванян Гарник Беникович

провести замену контактного провода протяженностью в 2,8 
км на участках Гю мри-Джаджур и Гюмри-Каракерт, 
осуществить модернизацию 212 воздушных стрелок на 
станциях по главному ходу на участке Айрум-Ереван, а также 
м он таж  Л Э П -Ю к В  на уч а ст к е  Н о р а га в и т-Е р ев а н  
Сортировочная.

В планах также значится ремонт и замена опорных 
изоляторов 11 ОкВ на тяговых подстанциях, ремонт  
маслоупорных прокладок тяговых трансформаторов, силового 
трансформатора, замена автоматических выключателей ВАБ- 
43ТПАрташат.

Заместитель начальника Дирекции по хозяйству 
автоматики, телемеханики и связи - начальник 
Предприятия автоматики, телемеханики и связи 
Хачатрян Самвел Аршакович

Основной задачей предприятия автоматики, те
лемеханики и связи ЗАО «ЮКЖД» является обес
печение безопасности движения поездов при со
держании в исправном состоянии устройств СЦБ, 
связи и радиосвязи и их бесперебойной работы. 
Прошедший год был плодотворным для коллекти
ва предприятия: было выполнено много работ по 
повышению надежности действия устройств СЦБ 
и связи для их бесперебойной работы с целью обес
печения безопасности движения, продолжены ра
боты по модернизации средств ЖАТ и связи.

Среди осуществленных коллективом предпри
ятия работ следует выделить модернизацию и ре
монт систем ЭЦ по техническому перевооруже
нию электрической централизации стрелок и сиг

налов станций микропроцессорной полуавтоматичес
кой блокировки станций Калтахчи и Джаджур, допол
ненной электронной системой счета осей. Общая про
тяженность перегонов, оборудованных МПБ за по
следние 4 года, составила 180 км (19 перегонов, 21 
станция).

Специалистами ОТС и линейных участков связи 
предприятия осуществлена модернизация цифровой 
АТС Санаин, Ванадзор, Гюмри, Масис, Ереван, а также 
монтаж устройств связи терминала.

Силами работников Гюмрийского, Армавирского, 
Абовянского и Масисского участков СЦБ выполнена 
модернизация устройств переездной сигнализации на 
пяти переездах, замена устаревших переездных автош
лагбаумов со старыми механизмами на новые автош
лагбаумы ПАШ со светодиодными головками на пере
ездах 2720км перегона Маисян-Гюмри, 2818км стан
ции Араке, и установка новых автошлагбаумов ПАШ 
на переездах 23км перегона Канакер-Абовян и 25км 
станции Абовян. Также полностью восстановлены у- 
стройства переездной сигнализации с автошлагбаума
ми ПАШ со светодиодными головками на переезде 
560км перегона Арарат-Арташат.

Кроме того силами работников Севанского участка 
СЦБ предприятия выполнены монтажные работы и 
ввод в эксплуатацию маневровой колонки МК-2 на 
станции Зод для управления стрелками и сигналами с 
маневровой колонки, что обеспечило безопасность и у- 
скорило процесс производства маневровой работы.

В мастерской предприятия произведена реновация 
имеющихся в эксплуатации 36-и стрелочных элек

троприводов в мастерской СЦБ. Экономический эф
фект от применения реновационной технологии 
позволил сэкономить 6 797,9 тыс. драм.

Для повышения надежности работы релейной 
полуавтоматической блокировки произведены ра
боты изменения схемы РПБ системы ГТСС на 7 
станциях, согласно техническому решению лабо
ратории АТ Московской железной дороги.

Благодаря личному содействию генераль
ного директора ЗАО «ЮКЖД» С.Г. Валько завер
шен ремонт релейных помещений на всех постах 
ЭЦ.

Успешное выполнение поставленных задач 
стало возможным благодаря слаженной работе кол
лектива Предприятия автоматики, телемеханики и 
связи, главного инженера и заместителей началь
ника предприятия. Как следствие, количество нару
шений нормальной работы устройств СЦБ и связи 
по вине хозяйства в 2016 г. существенно снизилось. 
В 2016 года было зарегистрировано 10 случаев, что 
на 11 случаев или в 2,1 раза (на 52,3%) меньше, чем 
в 2015 году. По сравнению с 2010 годом число подо
бных случаев сократилось в 27 раз или на 96% (до
10 против 274-х).

Несмотря на достигнутые результаты, коллек
тиву Предприятия автоматики, телемеханики и 
связи предстоит решить еще много задач в части по
вышения надежности действия устройств СЦБ и 
связи, оптимизации технологических процессов и 
других задач, связанных совершенствованием про
изводственного процесса.
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2017 ГОД - ГОД ПЕТУХА
Общий гороскоп на 2017 год Петуха

2017 год по восточному кален
дарю будет годом Красного Огнен
ного Петуха. Огненная с т и х и я  и  

буйный нрав символа 2017-го при
несут немало неожиданностей 
всем знакам зодиака.

28 января Красная Огненная 
Обезьянка радостно помашет нам 
лапкой на прощание и передаст 
права на правление Красному 
Огненному Петуху. Перемену влас
ти мы не сразу заметим, ведь и 
цвет, и стихия хозяев 2016 и 2017 
годов будут одинаковыми. Если в 
начале своего года Петух будет 
вести себя относительно спокойно, 
осматриваясь и прибирая владения 
после задорной Обезьянки, то уже 
весной хозяин разойдется, разма
шется яркими крыльями и начнет у- 
дивлять нас своей непредсказуе
мостью.

Главное - относиться философ
ски к любым переменам в жизни.

Людям, которые не привыкли ле
ниться, Петух поможет в вопросах 
карьеры: вас буквально завалят вы
годными и очень соблазнительны
ми предложениями. Но спешить в 
2017-м не нужно, лучше тщатель
но выбирать среди всех заманчи
вых и ярких предложений одно 
единственное, которое окажется 
надежным и подходящим именно 
для вас.

Поскольку Петух любит блис
тать, и всегда находится в центре 
внимания, то и от вас он будет 
задать подобных проявлений неза
висимости: меняйте имидж, экс
периментируйте, все изменения 
во внешности пойдут только на по
льзу. Петух любит импровизиро
вать, и всем, кто не признает пра
вил и действует интуитивно, хозя
ин года обязательно поможет. При
ветствуется любая интеллекту
альная работа, а уж если труд свя

зан с творчеством, то, как говорится, 
вам и карты в руки. Признание, у- 
спех, деньги - это все само собой, а 
если вы попробуете себя в совершен
но новой деятельности - фортуна 
вместе с Красным Петухом окутают 
вас заботой и покровительством.

Финансовая ситуация в год 
Огненного Петуха будет радовать ста
бильностью - разбогатеть и улететь 
на луну вряд ли удастся, но на хлеб с 
сыром вы всегда заработаете. Ведь 
Петух найдет зернышко или червячка 
в любом месте планеты, да и вам под
скажет, где найти выгодную подра
ботку. Он с уважением относится ко 
всем знакам зодиака, ссориться ему 
нет смысла, а вот если вы рождены в 
его год, то можете полностью рассла
биться - петушиных боев за место 
под солнцем не будет. Вы всего добь
етесь без особенных усилий, да и 
Петух принесет вам в клювике много 
вкусненького.

Хозяин года - очень чувственное 
существо, отличается преданностью 
и искренностью. Но не думайте, что 
он настолько предсказуем: с ним 
будет очень интересно. Личная 
жизнь в 2017-м наполнится тысячами

знакомств, одно из которых обязатель
но окажется судьбоносным. Так что 
если вы свободны, можете ждать под
арка от Петуха - избранник или из
бранница уже на половине пути, и вам 
осталось выбрать правильное направ
ление и пойти навстречу к своему счас
тью.

Тем, кто имеет штамп в паспорте, 
скучать тоже не придется. Общение с 
близкими людьми однообразным 
точно не назовешь. Ваша родня будет 
удивлять вас кавдый день, особенно в 
этом отношении преуспеют дети. 
Если же наследников у вас пока нет, то 
поспешите - детей, которые родятся в 
этом году, ожидает яркая и удивитель
ная жизнь. Многие из них достигнут 
небывалых успехов в политике и дело
вой жизни.

И самое важное, что хотят сооб
щить вам звезды - будьте искренними 
и руководствуйтесь в 2017-м девизом: 
“На Петуха надейся, а сам не пло
шай”. Тогда вы добьетесь всего, чего 
захотите, и сделаете свою жизнь счас
тливой и радужной, а проблемам и не
приятностям просто не останется ме<Р 
та, они сбегут от вас куда подальше.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
Крыса

V BaM предстоит научиться быстро адапти
роваться к неожиданным и резким измене
ниям. Однако это не должно вызвать каких- 
либо проблем. В самом деле вас ждут боль
шие возможности на всех уровнях. Доверяй
те своей интуиции и действуйте.

В плане работы 2017-и будет насыщенным. Вы добье
тесь своего без особых усилий. Тем не менее, постарайтесь 
сохранить баланс между потребностями и возможностя
ми. В плане любви 2017-й будет весьма приятным. У се
мейных Крыс будет активная социальная жизнь. Но вы мо
жете почувствовать себя немного забытыми, так как ваша 
вторая половинка будет занята. Для одиноких Крыс год обе
щает быть насыщен встречами. Одним словом, 2017-й для 
вас будет приятным и позитивным. Широко откройте гла
за, чтобы не пропустить благоприятные возможности, кото 
рых будет не мало.

Бык
2017-й будет очень продуктивным во 

всех областях. Он откроет вам двери на 
всех уровнях. Вы получите четкое пред
ставление о ваших потребностях и жела
ниях. И постепенно внесете в свою жизнь 
все необходимые изменения, чтобы дос
тичь жизненных идеалов.

В рабочем плане год пройдет под знаком общения и 
обмена. Все, что имеет отношение к новым связям (пар
тнеры, сотрудники, спонсоры), будет удаваться легко. Вы 
найдете нужного человека в нужное время, того, кто 
будет поддерживать вас. В 2017-м страсть будет сильнее, 
а отношения станут крепче. Но не ожидайте от партнера 
слишком многого, дайте ему быть самим собой. Для оди
ноких Быков 2017-й выглядит многообещающе. Вы от
кроетесь новым отношениям, которые обогатят вас, как в 
дружеском, так и чувственном плане. Звезды говорят, что 
в 2017-м Бык будет на подъеме во всех областях. Однако, 
не стоит почивать на лаврах, начните закладывать фунда
мент для удач в последующие годы.

Тигр -Հ/И!Для Тигра 2017-й принесет стабиль- л 
ность и устойчивость. Особенно если вы 
использовали 2016-й для внесения необ
ходимых изменений в свою жизнь.

Вы извлечете уроки из прошлых ошибок и будете двигать
ся вперед в более конструктивном ключе.

Перфекционизм и точность откроют большие воз
можности в работе, особенно если вы уделите присталь
ное внимание деталям. В личной жизни 2017-й будет 
годом укрепления. Если Вы были сдержаны, то теперь про
явите инициативу и выразите свои чувства. Это будет спо
собствовать укреплению отношений и придаст им второе 
дыхание. Одиноких Тигров ждут неожиданные, необыч
ные и интересные встречи. В целом год для Тигра будет 
приятным. Но прошлое по-прежнему присутствует в 
вашей жизни и требует размышлений и анализа ситуации. 
Прислушивайтесь к себе и не теряйте из виду свои цели, 
тогда все будет хорошо.

Дракон
Год Петуха будет для Вас решающим со 
множеством положительных импульсов. 

гВы будете смотреть на различные ситуа
ции со стороны, откроетесь для глубоких 
внутренних изменений.

Все это приведет к большей независимости и к 
воплощению замыслов, над которыми уже давно ду
маете, но не решаетесь конкретизировать.

Работа обещает быть спокойной и безмятежной. 
Ваше воображение подарит неожиданные идеи и под
толкнет к новым творческим импульсам. А профес
сионализм откроет для вас многие двери. В личном 
плане дует ветер перемен. Вы хотите страсти и вол
нений, как в начале ваших отношений? 2017-й пода
рит вам и того, и другого. Для одиноких Драконов год 
будет богат судьбоносными встречами. В целом, 
2017-й пройдет под знаком обновления и изменения - 
как внешнего, так и внутреннего. Вы последуете за 
ветром свободы и будете знать как улучшить различ-

Змея
Год для Змеи будет относительно спокой

ным. Конечно, у вас будут новые планы, 
но торопиться не станете. Вы будете часто 
летать в облаках, мечтая о многообещаю
щем будущем.

Появятся планы и со временем они конкретизи
руются, но старайтесь почаще спускаться с облаков и 
возвращаться на твердую землю.

В плане работы все будет мирно, и не возникнут 
серьезные проблемы. Вы будете работать с душой, а 
боевой настрой позволит поддерживать прекрасные 
отношения с коллегами. В конце года вас ждет заслу
женное повышение. В любовном плане 2017-й при
несет гармонию и прогресс в отношениях. Вы будете 
более демонстративны в своих чувствах. Одиноких 
Змей ждут встречи с новыми людьми, благодаря их 
открытому и позитивному характеру. Таким образом, 
вас ждет хороший год, который пройдет под знаком 
стабильности и развития. Особенно, если вы уделите 
внимание настоящему моменту, а не мечтам о дале
ком будущем.

Лошадь
Для вас год будет важным и решаю

щим. Если Вы правильно оцените свои о- 
жидания и потенциал, то принятые реше
ния будут приносить плоды в течение 
следующих трех лет.

В плане работы год Петуха будет благоприят
ным. У Вас будет только одна цель - карьера. А реши
мость осуществить задуманное, приведет к успеху. 
Если В любви вас ждут большие перемены. Вы не по
жалеете усилий для консолидации супружеских отно
шений. Одиноких Лошадей ждет несколько решаю
щих встреч. Они подтолкнут к более глубокому ана
лизу характера. Это будет долгий процесс, самоана
лиз не всегда приятен, но необходим. Он позволит в 
итоге создать конструктивные отношения. В целом, 
год Петуха предоставляет вам возможность начать 
все заново и избавиться от груза прошлого. Вы най
дете правильные решения для достижения своих це
лей.

Обезьяна
Год будет для вас переходным, необходимо 
научиться быстро приспосабливаться к раз
личным изменениям в год Петуха. Будьте у- 
верены, все эти поворотные моменты будут 
позитивными, и вам предстоит принимать 
важные решения для будущего во всех об
ластях.

В плане работы год будет спокойным. Ваши про
екты будут успешно развиваться, особенно те, что 
связаны с творчеством. На любовном фронте год обе
щает быть лучше, чем предыдущий. Вы сформируе
те более четкое представление о своих ожиданиях в 
отношениях. Одиноких Обезьян ждут сложности. 
Вы будете склонны думать слишком много и созда
вать проблемы там, где их нет. Это, конечно, не поме
шает новым встречам, но будет тормозить развитие 
серьезных отношений. В целом, вас ждет интерес
ный год. Но вам надо избавиться от необоснован
ных сомнений. Помните, ваш самый большой враг в 
этом году - вы сами.

Петух
(/Հ հ  Вы будете смелыми и безрассудными. 

Вы не стесняетесь засучить рукава для ра
боты над своими планами. Ваша энергия 
окрыляет Вас.

Но нетерпение может сыграть с вами плохую 
шутку, если Вы не направите свою импульсивность 
в нужное русло.

В плане работы год пройдет под знаком твор
чества и изобретательности. Вы будете работать на 
всех фронтах и не пожалеете усилий для профессио
нального роста. Думайте нестандартно, смелость 
будет Вашим лучшим активом. В любовном плане 
2017-й будет сложным. Вы станете слишком требо
вательными. Диалог с вами будет труден. Для оди
ноких Петухов год будет нелегким. Вас ждет мно
жество новых знакомств, но ваши встречи будут на
поминать собеседование для принятия на работу. 
Хватит ждать совершенного человека, никто не идеа
лен. Так можете пропустить нечто хорошее в ожида
нии слишком многого. В целом, 2017-й будет богат 
на события, что придется вам по вкусу.
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Кролик (Кот)

Для вас год будет насыщенным. Вы 
примете участие в различных проектах, и 
ничто вас не остановит.

В рабочем плане 2017-й станет годом 
перемен. Ваш динамизм будет толкать вас вперед, и вы 
проявите инициативу в нужное время. Ваша энергия 
заставит заняться несколькими проектами одновременно, 
и шансы будут на успех будут очень высокими. Личная 
жизнь будет полна эмоций. Вы будете открыто говорить о 
своих желаниях. Если до этого вы были пассивны, то в 
2017-м проявите решимость. Для одиноких Кроликов, год 
будет насыщен встречами, которые будут проходить под 
знаком честности и откровенности. В целом, 2017-й будет 
годом планирования. Творчество, решимость и энергия 
будут в аш им и л о з ун г ам и .  Но не п о з во л яй т е  
импульсивности сделать вас неосторожными.
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Коза
Это ваш год. Если у вас есть привычка 

откладывать планы, то в 2017-м все 
будет по другому. Вы пойдете прямо к 
цели, с энергией и решимостью.

Работа станет для вас приоритетом в 2017-м, и 
вы не пожалеете усилий для продвижения вперед. 
Коза будет стремиться получить быстрые результа
ты, чтобы обезопасить себя на будущее. Но не будьте 
остарожны: вам представится много возможностей 
для роста, а на большой скорости можно их не заме
тить. В любовном плане год будет бурным. Ваши 
страстные отношения мгновенно превратятся в хо
лодные и конфликтные и наоборот. Однако вашему 
союзу ничто не угрожает. Одиноким Козам захочет
ся создать семью. Вы начнете более трезво смотреть 
на любовь и научитесь различать иллюзии и реаль
ность. 2017-й для вас будет отличным, вы почувству
ете себя более свободными и уверенными.

Собака
Год Петуха для вас будет конструктив

ным, с множеством возможностей во всех 
областях. Доверяйте своей интуиции, не за
давайте себе слишком много вопросов. 

Деловая жизнь обещает быть богатой на собы
тия. Вы должны будете быстро адаптироваться к раз
личным изменениям. Не отвлекайтесь на сплетни и 
идите вперед к своим целям. Вас ждут неожиданные 
и позитивные предложения. В личном плане год прой
дет на максимальной скорости. Вы захотите создать 
прочные и долгие отношения. Одиноких Собак ждет 
немного дестабилизирующий год со множеством у- 
влекательных, но запутанных отношений. Вы пойде
те непроторенными путями и откроете для себя 
новые горизонты. В целом, год обещает быть полным 
неожиданностей. Удача будет на вашей стороне, и 
если вы ей воспользуетесь, то зададите прекрасный 
курс на ближайшие годы.

Свинья
Год будет насыщенным, у вас не будет 

времени скучать, особенно это касается 
отношений с другими людьми. Вы буде
те опорой и советником, ваша мудрость 
будет творить чудеса.

В работе ваша сильная сторона - последователь
ность, а слабая - трудность к адаптации. Если не хоти
те пропустить свой поезд, будьте готовы к бурному 
концу года. Сердечные дела в 2017-м будут вашим 
приоритетом. В совместной жизни все хорошо, вы по
смотрите в будущее в новом свете. Оно будет более 
радужным и соответствующим ожиданиям. Одино
кие Свиньи станут более открытыми и общительны
ми. Вас ждут судьбоносные встречи. Не все приведут 
к любовным отношениям, но у вас появится много 
новых друзей. В целом, год Петуха будет хорошим. 
Вы будете уверены в себе и сможете прекрасно у- 
правлять лодкой своей жизни, несмотря на несколько 
небольших препятствий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ
Январь
01.01 Барсегян Гор Гагикович Дежурный по переезду 
Ереванской дистанции пути Дирекции инфраструктуры
01.01 Г ~ "

01.01 Нерсисян Рафик Гургенович Дежурный по переезду 
Ванадзорской дистанции пути Дирекции инфраструктуры
01.01 Погосян Гайк Гургенович Ремомнтник искусственных

01.01
линенйной бригады Джаджур-Маисян-Баяндур-Агин 
01.01 Г ՜ ՜  ~
ОПКС-Раздан Предприятия электрификации и энергоснабжения 
Дирекции инфраструктуры
01.01 Габриелян Завен Хачикович Начальник тех. конторы 
ст. Ереван JICO-Ереван Дирекции по перевозкам
01.01 Амирханян Айрапет Арамаисович Дежурный по 
станции „Цовапох”ЛСО-Севан Дирекции по перевозкам
02.01 Бабаян Ашот Мамиконович Дежурный эл. механик 
ЭЧЭ-Ереван Предприятия электрификации и энергоснабжения 
Дирекции инфраструтуры
02.01 Минасян Норайр Мнацаканович Гл.кондукгор ст.Гюмри 
JIC0 Гюмри Дирекции по перевозкам
03.01 Арутюнян Ашогак Суренович Пшвдукгор ст.Гюмри 
ЛСО Гюмри Дирекции по перевозкам
03.01 Мелоян Пайлак Аршалуйсович Ведущий бухгалтер 
Севанской дистанции пути Дирекции инфраструктуры
03.01 Крпеян Григор Жоржикович Начальник отдела по 
охране труда, производственной и пожарной безопасности- 
заместитель начальника службы технической политики 
05.01Насибян Гагик Гришаевич Монтер пути Ванадзорской 
дистанции пути Дирекции инфраструтуры
05.01 Седракян Артур Норикович Электромеханик линенйной 
бригады СЦБ Масис-Ерасх
07.01 Бадалян Гагик Измирович Водитель технолгического 
автомобиля Дирекции материально-технологического обеспчпения
08.01 Аваш Вардан Азатович Машинист тепловоза маневровых 
работ Гюмрийского локомотивного депо Дирекции подвижного состава
09.01 Мосинян Артур Самвелович Слесарь по ремонту

16.01 Шермазанян Овик Карленович Дежурный по станции Туманян
18.01 Арутюнян Марине Саркисовна Уборщик
21.01 Симонян Лариса Ервандовна Секретарь заместителя 
генерального директора Службы управления делами
22.01 Манташян Армен Марленович Эл.мех. к/п АЛСН 
Гюмрийского локомотивного депо Дирекции подвижного состава
22.01 Симонян Гагик Пайлакович Дежурный по станции
Аревик ЛСО Гюмри Дл шщи по перевозкам
24.01 Бахкалян Овсеп Саркисович Дежурный по переезду 
Ереванской дистанции пути Дирекции инфраструктуры
25.01 Манукян Арам Оганесович Дежурный по станции 
Калтахчи ЛСО Гюмри Дирекции по перевозкам 
25.01'......................................
контактной сети

29.01 Восканян Артавазд Жораевич Билетный кассир

29.01 Кандилян Тереза Геворковна Инженер по нормированию 
груда -экономист ЛСО Гюмри Дирекции по перевозкам
31.01 Празян Саяд Ефремович Монтер пути Севанской 
рстанции пути Дирекции инфраструктуры
31.01 ДаниелянАрташСашикович Водитель тягача

02.02 Акопян Назик Суреновна Начальник казначейства
оз.о:
вагонов Гюмрийского вагонного депо Дирекции подвижного состава 
05.02 Ревазян Мушег Санасарович Дежурный по <

груз, и пасс, поездов Гюмрийского локомотивного депо Дирекции 
подвижного состава
09.02 Бабурян Гагик Степанович Машинист тепловоза 
маневровых работ Гюмрийского локомотивного депо Дирекции 
подвижного состава
10.02 Арутюнян Мнацакан Аветикович Заместитель начальника 
отдела капитального строительства и проектно-сметной группы

10.02 Нерсесян Ромик Сандроевич Главный механик 
Гюмрийского локомотивного депо Дирекции подвижного состава
15.02 Погосян Арам Генрикович Составитель поездов 
Гюмрийского локомотивного депо Дирекции подвижного состава
16.02 Саакян Астгик Аршалуйсовна Дежурный по переезду

17.02 Ареян Ваагн Арутюнович Помощник машиниста эл.воза 
Гюмрийского локомотивного депо Дирекции подвижного состава
17.02 Гаспарян Ваган Вардгесович Начальник ЛСО Гюмри Дирекции 
по перевозкам

ян Наира Рафиковна Ведущий инженер по орг. 
и нор.труда
22.02 Казарян Самвел Гарегинович Машинист пригородных 
поездов Гюмрийского локомотивного депо Дирекции подвижного 
состава
23.02 Адамян Артур Артушевич Дорожниый ревизор Дирекции 
по перевозкам
23.02 Айрапетян Араик Макбетович Оператор дефектоскопией 
тележки
25J по переезду
Ереванской дистанции пути Дирекции инфраструктуры
27.02 Ахвердян Гаяне Альбертовна Инженер по нормированию 
труда-экономист
28.02 Саргсян Армен Размикович Главный инженер

ремонту бригады техобслуживания радиосвязи станционной связи
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