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յ բ տ ա Տ յ տ Տ Տ ո մ  Փոխնախագահին & «Հաոավկովկասյան եոկաթուղի» ՓԲԸ-ի
էւ№ստոաոսացտօ սխավոո տնօոենին

Նոյեմբերի 7-ին «Հարավկովկասյան երկաթուղի» 
ՓԲԸ Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյում շահագործ
ման է հանձնվել Հայաստանում ТР-3 /տեխնիկական վե
րանորոգում/ տիպի վերանորոգում անցած առաջին է- 
լեկտրագնացքը:

Շնորհավորելով երկաթուղայիններին՝ «ՀԿԵ» 
ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոն նշեց, որ վերա
նորոգման նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը երկաթու
ղու տեխնոլոգիական զարգացման նոր փուլ է բացում: 
Ինչպես հիշեցրեց ընկերության ղեկավարը, Հարավկով- 
կասյան երկաթուղում արդեն վերանորոգվում են է- 
լեկտրա- և ջերմաքարշերը:

- Մենք հերթական քայլ ենք անում առաջ, - ասաց 
Ս.Վալկոն:

Հայաստանի Ազգային Ժողովի փոխնախագահ Է- 
դուարդ Շարմազանովը ընդգծեց, որ այս միջոցառումը 
հերթական անգամ վկայում է երկրի երկաթուղային 
տրանսպորտի զարգացմանն ուղղված ներդրումների 
արդյունավետության մասին:

- Դա հերթական անգամ ապացուցում է, որ մենք 
ճիշտ ուղղությամբ ենք շարժվում, իսկ հայ-ռուսական 
բարեկամական կապերը զարգանում են ոչ միայն քա
ղաքական, այլ նաև տնտեսական, մասնավորապես, 
տրանսպորտի ոլորտներում, - հայտարարեց ԱԺ փոխ- 
նախագահը:

Երկաթուղայիններին շնորհավորեց նաև Հայաս
տանի տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխ
նոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը:

- Էլեկտրագնացքի վերանորոգման ինքնարժեքն 
արտերկրում կատարվող նույնանման աշխատանքնե
րի հետ համեմատած մի քանի անգամ էժան է, դրա հաշ
վին այս ծառայությունը կարող է մրցունակ գնով առա
ջարկվել նաև մեր հարևաններին, - նշեց Վ.Մարտիրոս- 
յ անը:

Վարչապետ Կտրեն Կարապետյանն այսօր ընդունել Է «Ռուսական 
երկաթուղիներ» ԲԲԸ-ի փոխնախագահ Անդրեյ Ստարկովին և «Հարավ- 
կովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոյին:

Վարչապետը ողջունել է «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի 
գործունեությունը Հայաստանում' նշելով, որ իրականացվող ծրագրերը 
նպաստում են երկաթուղային փոխադրումների ոլորտի զարգացմանը ե 
մատուցվող ծառայությունների դինամիկ աճ են արձանագրում: Կարեն 
Կարապետյանը նշել Է, որ կառավարությունը շահագրգռված Է Հայաս
տանում գործող ընկերությունների հաջող գործունեությամբ ու պատ
րաստ Է ակտիվացնել ջանքերը համագործակցության ընդլայնման ուղ
ղությամբ:

Անդրեյ Ստարկովը «Ռուսական երկաթուղիներ» ԲԲԸ-ի ղեկավա
րության անունից շնորհավորել Է Կարեն Կարապետյանին ՀՀ վարչապե- 
տի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, մաղթել արդյունավետ աշխատանք: Պարոն Ստարկովը կառավարության ղեկավարին ներկայացրել Է «Հա

րավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի գործունեությունը, ընթացիկ աշխատանքները, 
ցուցանիշները և զարգացման ծրագրերը:

Հանդիպմանը զրուցակիցները քննարկել են փոխգործակցության խորացման հե
ռանկարները, «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի հետագա գործունեությանը վե
րաբերող հարցեր: Վարչապետ Կարապետյանը կարևորել Է տարածաշրջանային ձևա- 
չափով ծրագրերի նախաձեռնումն ու կյանքի կոչումը, որոնք կնպաստեն տարածաշր
ջանում հաղորդակցության և զբոսաշրջության զարգացմանը: Այս համատեքստում 
կողմերը մտքեր են փոխանակել տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգաց
ման և արդիականացման, ուղևորափոխադրումների ու բեռնափոխադրումների ծա- 
վափ ավելացման, ծառայությունների մատչելիության և արդյունավետության բարձ
րացման, ինչպես նաև երկկողմ հետաքրրքություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ: ■

Իսկ ՀՀ-ում ՌԴ Արտակարգ և Լիազոր դեսպան Իվան Վոլինկինը նշեց, որ վերջին 
տարիներին Հայաստանի երկաթուղային համակարգը արդյունավետ զարգանում է:

- Այսօր Հարավկովկասյան երկաթուղին զարգացման նոր փուլ է մտնում: Համոզ
ված եմ, որ նոր էլեկտրագնացքը հայ-ռուսական բարեկամության ռելսերով շարժվելու է 
ճիշտ ուղղությամբ, - ասաց դեսպանը:

Արտադրամասից բացի, արարողության հյուրերն այցելեցին երկաթուղու Ուսուց
ման կենտրոնը, Ենթակառուցվածքի ախտորոշման կենտրոնը, ինչպես նաև կառուց
վող կոնտեյներային տերմինալը:

ТР-3 տիպի վերանորոգումը գործարանային ցիկլի վերանորոգում է, որը թույլ է տա
լիս երաշխավորել էլեկտրագնացքի վազքը 500 000 կմ համար: Վերանորոգումն իրակա
նացվել է բացառապես Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի մասնագետների ուժերով:

Մեկ էլեկտրագնացքի վերանորոգման արժեքը կազմում է 36 մլն դրամ, ինչը 3-4 ան
գամ ավելի էժան է, քան արտերկրում: Մինչև 2016 թվականի ավարտ վերանորոգման 
կկանգնի երկրորդ էլեկտրագնացքը:

Հարավային Կովկասի երկրների մեջ Հայաստանն առաջինն է, որ հնարավորություն 
ունի էլեկտրագնացքների նման ծավալի վերանորոգում իրականացնել:

Բոլոր վերանորոգվող էլեկտրագնացքներն ուղևորատար են և ուղևորներին են 
սպասարկում մայրաքաղաքից մինչև Գյումրի, Արարատ, Արաքս և Երասխ հատվածնե
րում:

Նման բարդ տեխնոլոգիական աշխատանքի իրականացումը Հայաստանում հնա
րավոր էր դարձել Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի հիմնանորոգման շնորհիվ, որը Հա- 
րավկովկասյան երկաթուղին ավարտեց 2011 թվականին: Այս դեպոն երկաթուղու հիմ
նարար ձեռնարկություններից մեկն է, որտեղ իրականացվում է շարժակազմի տեխնի
կական սպասարկման և վերանորոգման ամբողջ ցիկլը:

Դեպոյի վերակառուցումը թույլ էր տվել ոչ միայն վերականգնել արտադրամասերը՝ 
հագեցնելով դրանք ժամանակակից սարքավորումներով, ստեղծելով անվտանգ և հար
մարավետ աշխատանքային պայմաններ, 
այլ նաև ձևավորել Հայաստանի խոշորա- 
գույն նւ ժամանակակից մեքենաշինական! 
համակարգերից մեկր:

Այստեղ արդեն իրականացվում Է Հ ա -1 
յաստանի երկաթուղային ցանցում շահա-1 
գործվող ջերմաքարշ երի հիմնական վերա-1 
նորոգումր, բեռնատար 1ւ ուղևորատար! 
վագոնների տեխնիկական զննում նւ ըն
թացիկ վերանորոգում: ■

Իոանից Հայաստանով էվոոպա.
«ՃԿէ» ՓԲԸ մասնակցեց Իոանում կայացան «Armenia EXPO 2016» ցուցահանդեսին

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» 
ՓԲԸ-ն մասնակցեց «Armenia EXPO 
2016» հայկական արտադրության և 
ծառայությունների ցուցահանդեսին, 
որն այս տարի անցել էր հոկտեմբերի 
5-8-ը Թեհրանում:

Ցուցահանդեսի շրջանակներում 
այցելուները ծանոթացան ՀԿԵ գոր
ծունեության հիմնական ուղղություն
ներին, բեռնափոխադրումների զար
գացման հեռանկարներին, Հայաստա
նի երկաթուղային տրանսպորտի զար
գացման ծրագրերին, երկաթուղային 
ուղևորափոխադրումների աշխար
հագրությանը, զբասաշրջային տուրե
րին, Երևանում նոր կոնտեյներային 
տ երմինալի ստեղծման նախագծի 
հետ:

«ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն այցելուներին և պո
տենցիալ գործընկերներին ներկայա-

ցեց Հայաստանի երկաթուղու տա
րանցիկ ներուժը Իրանից եվրապա- 
կան երկրներ և հակառակ ուղղութ
յամբ փոխադրումներ իրականացնե
լու համար: Այս միջանցքի օգտագոր
ծումը թույլ կտա փոխադրումներ իրա
կանացնել մինչև Հայաստան-Իրան եր
կաթուղու կառուցումը, գործնական 
կապեր ստեղծել բեռնափոխադրողնե
րի միջև:

Հարավկովկասյան երկաթուղին 
արդեն ակտիվ աշխատում է այդ ուղ
ղությամբ, օրինակ՝ Վրաստանի երկա
թուղու հետ տարվող քննարկումների 
արդյունքում որոշվել էր նվազեցնել սա
կագինն այս երթուղում:

Ցուցահանդեսի բացման արարո
ղությանն ելույթ ունեցան ԻԻՀ-ում ՀՀ 
դեսպան Արտաշես Թումանյանը, ՀՀ 
տնտեսական զարգացման և ներդ-

րումների նախարարի տեղակալ Հով
հաննես Հովհաննիսյանը և ԻԻՀ արդ
յունաբերության, հանքերի և առևտրի 
նախարարի տեղակալ Հոսեյն Էսֆահ- 
բոդին:

Ելույթներում կարևորվեց ցուցա
հանդեսի անցկացումը հետպատժա- 
միջոցային շրջանում երկու երկրների 
միջև առևտրատնտեսական հարաբե
րությունների զարգացման տեսակե- 
տից: Ընդգծվեցին Հայաստանում 
ներդրումներ կատարելու համար առ
կա բարենպաստ պայմանները, ար
տ ա քին ա ռև տ րա յին ռեժ ի մնե րի

(ԵԱՏՄ, GSP+, GSP) առկայությունը: 
ՀՀ դեսպան Ա. Թումանյանը նշեց, 

որ երկու երկրները նախատեսում են 
շահագործման հանձնել փոխադրում
ների մուլտիմոդալ միջանցք ՝ ավտոմո
բիլային և երկաթուղային տրանսպոր
տը գործածելով: Նրա կարծիքով, այս 
նախագիծն իրատեսական է: Դեսպա
նը նաև ընդգծեց, որ «ՀԿԵ» ՓԲԸ 
պատվիրակությունն արդեն այցելել էր 
Իրան այս հարցով:

- Կարող եմ տեղեկացնել, որ այցի 
շրջանակներում կարևոր բանակցութ
յ ո ւննե ր  տ եղի ունեցա ն: Իրա նի

տրանսպորտային ընկերությունների մի
ջազգային ընկերակցության (զբաղեց
նում է երկրրի բեռնափոխադրումների շու
կայի մոտ 60%) պատվիրակությունը նա
խատեսում է այցելել Երևան և քննարկել 
այս հարցը մեր երկրի պատասխանատու 
կառույցներում: Այս հարցում ես նույնպես 
լավատեսորեն եմ տրամադրված, - ասաց 
Ա.Թումանյանը:

Հ ա րա վկովկա սյա ն երկա թ ուղու 
գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոն նշեց, որ 
իրանական կողմին առաջարկվող երթու
ղին մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց:

- Երբ ես առաջարկեցի նրանց այդ եր
թուղին, նույնիսկ չգիտեի, որ դա Իրանի 
համար պատմական երթուղի է: Նրանք 
այն անվանում էին «Համեմունքների ճա
նապարհ», ինչպես չինացիների «Մետաք
սե ճանապարհը»: Մենք իրանական կող
մին առաջարկեցինք փոխադրումների ա
վելի անվտանգ և շահավետ ճանապարհ, - 
նշեց Սերգեյ Վալկոն:

Ց ուցա հա նդեսի շրջա նա կներում 
Սերգեյ Վակլոն հանդիպեց ԻԻՀ արդյու
նաբերության, հանքերի և առևտրի նա
խարարի տեղակալ Հոսեյն Էսֆահբոդին:

Երկկողմ համագործակցության հե
ռանկարները քննարկվեցին նաև ՀԿԵ և Ի
րանի տրանսպորտային ընկերություննե
րի միջազգային ընկերակցության ներկա
յացուցիչների հանդիպմանը: Ի դեպ, այս 
ընկերակցության ներկայացուցիչները 
մոտ օրերս կայցելեն Երևան համագոր
ծակցության մասին հարցը քննարկելու 
համար:

Ցուցա հա նդեսի շրջա նա կներում 
ՀԿԵ ներկայացուցիչները հանդիպեցին 
նաև Իրանի երկաթուղու, մաքսային ծա
ռայության, տրանսպորտային ընկերութ
յունների ղեկավարների հետ՝ մանրա
մասն ներկայացնելով Հայաստանի երկա
թուղային տրանսպորտի մասնակցութ
յամբ եվրոպական երկրներից Իրան և հա
կառակ ուղղությամբ մուլտիմոդալ փո
խադրումների իրականացման նախագի-
ծը :

«Armenia EXPO 2016» ցուցահանդե
սին մասնակցում էին տնտեսության տար
բեր ոլորտներ ներկայացնող մոտ 100 հայ
կական ընկերություններ: ■



2 Երկաթուղային

ՃԿԵ-ուՄ ամփոփեցին 
աշխատանքի արդյունքները 

հոկտնմբնրին
«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոն նոյեմբերի 7-ին կայացած 

Խորհրդակցության ընթացքում ամփոփեց Ընկերության աշխատանքի արդյունքները հոկտեմբերին: Ինչ
պես նշեց Ս.Վալկոն, նշված ժամանակահատվածում պահպանվել է փոխադրումների աճի դինամիկան, որը 
,8%-ով գերազանցեց անցած տարվա ցուցանիշը:

Արտահանման փոխադրումները 2015 թվականի նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ ավելացել 
ւն 7,5%-ով/2,4 հազ. տն.-ով/, իսկ տեղական հաղորդակցությունում՝ 4,8%-ով /6,8 հազ. տն.-ով/:

Աճ է գրանցվել նաև ներմուծման հաղորդակցությունում. ավելացումը կազմեց 27,3% և 25,3% նախա- 
ոեսված ցուցանիշի և 2015 թվականի հետ համեմատ:

Ընկերության ղեկավարը տեղեկացրեց, որ աճ է գրանցվել նաև մի շարք որակական ցուցանիշների գծով: 
մասնավորապես, ավելացել է գնացքի միջին քաշը, լոկոմոտիվի միջին օրական վազքը և արտադրողակա- 
ւությ ունը: Տեղամասային արագությունը ավելացել է 3,5%-ով' կազմելով 35,3 կմ/ժ նախատեսվող 39,4 կմ/ժ 
իմաց, իսկ տեխնիկականը՝ 2,8%-ով և կազմեց 40,9 կմ/ժ՝ նախատեսվող 39,4 կմ/ժ դիմաց:

Կրճատվեց նաև բեռնատար վագոնի շրջանառությունը. հոկտեմբերին այն կազմեց 2,7 օր նախատեսվող 
,8-ի դիմաց:

Միևնույն ժամանակ Սերգեյ Վալկոն արձանագրեց երկաթուղու աշխատանքի մի շարք ցուցանիշների 
յատարելագործման անհրաժեշտությունը: Դրանց թվում է շահագործվող էլեկտրաքարշերի քանակը, էլեկտ- 
աէներգիայի ծախսը:

Խոսելով գնացքների ժամանակացույցի մասին' ՀԿԵ գլխավոր տնօրենը նկատեց, որ հոկտեմբերին եր
կաթուղին սպասարկել է 1 227 գնացք, որից 1 221-ը' ըստ չվացուցակի: Բոլոր միջազգային և ներհանրապե- 

ական ուղևորատար գնացքները սպասարկվել են առանց ուշացումների:
Չնայած գնացքների ուշացման ժամանակի կրճատմանը ' Ս.Վալկոն ընդգծեց չվացուցակի պահպանման 

ււղղությ ամբ տարվող աշխատանքների կատարելագործման անհրաժեշտությունը:
Ընկերության ղեկավարը հատուկ կարևորեց անվտանգության հարցը, նշելով, որ 2016 թվականի հոկ- 

եմբերին գծի բալային գնահատականը բարելավել է 9 կետով՝ կազմելով 85 միավոր:
Գլխավոր տնօրենը հայտնեց, որ տարվա 10 ամիսների ընթացքում փոխվել է 35,8 հազար կոճ, կապիտալ 

երանորոգվել է 11,7 կմ գիծ:
Երկաթուղու առաջնհերթ աշխատանքների շարքում «ՀԿԵ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենը առանձնացրեց 

նացքների անվտանգ երթևեկության ապահովումը և ձմեռային շրջանում բնականոն աշխատանքին նա- 
ապատրաստումը: Այլ հիմնական խնդիրների շարքում Սերգեյ Վալկոն նշեց բեռնափոխադրումների նոր 

ավալների ներգրավվումը, բյուջեի եկամտային և ծախսային հոդվածների բալանսի ապահովումը, տեխնի- 
ական միջոցների անվտանգությունը և կայուն աշխատանքը:

ՀԿԵ գլխավոր տնօրենն ընդգծեց Հայաստանի երկաթուղու տարանցիկ ներուժի օգտագործմանն ուղղ
ած միջոցառումների իրականացման կարևորությունը՝ Իրանից եվրոպական երկրներ բեռնափոխադրում- 
եր կազմակերպելու տեսակյունից:

- Քանի որ այս տարի եղանակային պայմանները խիստ տարբերվում են անցյալ տարվանից մեր առջև 
անգնած են երկաթուղու բնականոն աշխատանքի և բոլոր տեսակի փոխադրումների ապահովման խնդիր- 

ւերը, - ասաց Ս.Վալկոն: ■

Կայացել է «ՃԿՇ» ՓԲԸ Տնօրեննհրի 
խորհրդի հերթական նիստը

Սեպտեմբերի 8-ին Մոսկվայում կայացել է «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Տնօրենների 
խորհրդի հերթական նիստը, որի շրջանակներում քննարկվել են Ընկերության գործունեությանը վե
րաբերվող մի շարք հարցեր:

Խորհրդի անդամները քննարկել և հաստատել են Ընկերության գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկո- 
յի կողմից ներկայացված ՀԿԵ-ի 2016 թվականի առաջին կիսամյակի, կադրային քաղաքականության 
և սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ հաշվետվությունները, քննարկեցին բյուջեն և ներդրումային 
ծրագիրը:

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Տնօրենների խորհուրդը գլխավորում է «Ռուսական եր
կաթուղիներ» ԲԲԸ նախագահ Օլեգ Բելոզյորովը, իսկ կազմում ընդգրկված են ՌԵ-ի ղեկավարները: 
Դա ընդգծում է այն կարևորությունը, որը ՌԵ-ն տալիս է Հայաստանում իր դուստր-ձեռնարկության 
գործունեությանը:

Խորհրդի կազմի մեջ են մտնում նաև «ՀԿԵ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոն, ՀՀ կառա
վարության ներկայացուցիչ, տրանսպորտի և կապի նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Առաքել- 
յ անը: ■

էԿէ-iu l շարունակվում է 
цОД աշնանային Փնումը

երկաթուղին պատրաստվում է 
ձմեռային աշխատանքին

Հարավկովկասյան երկաթուղում շարունակվում է գծի, ենթակառուցվածքի օբյեկտների, լոկոմո
տիվների և մոտոր-վագոնային շարժակազմի զննումը: Ամեն տարի անցնող աշնանային զննումն ուղղ
ված է երկաթուղու հուսալի աշխատանքի ապահովմանը, բացթողումների բացահատմանն ու վերացմա-

նը :
Զննման ընթացքում երկաթուղու գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոյի գլխավորած ստուգող հանձնա

ժողովի ուշադրության կենտրոնում են գտնվում մասնավորապես երկաթուղային գծանցների, արհես
տական կառույցների տեխնիկական վիճակը, գծի առողջացման ծրագրերի իրականացումը, գծային ու 
ձնամաքրման տեխնիկայի պատրաստվածության մակարդակը:

Ստուգումներն ավարտվել են արդեն երկաթուղու չորս ուղեմասերից երեքում: Արձանագրվել է եր
կաթուղային ենթակառուցվածքի վիճակի բարելավում: 2016 թվականի սկզբից երկաթուղայինները փո
խեցին 34,6 հազ կոճ, կապիտալ վերանորոգվել է 6 կմ գիծ, այլ տիպի վերանորոգում է անցել 4,7 կմ գիծ, նա

խագծային-կանխարգելիչ ուղղում է կատարվել 86,7 կմ գծերում:
Երկաթուղում ընթանում է բոլոր տնտեսությունների տեխնիկական վիճակի բարելավման աշխատանքներ: 

Այսպես, հոկտեմբերի 22-ին կատարված զննումների ընթացքում ստուգվել էր Երևան-Վանաձոր հատվածում է- 
ներգամատակարարման և էլեկտրաֆիկացման ձեռնարության աշխատանքը, գնահատվել վերջերս սեփական 
ուժերով վերանորոգված Ղալթախչի և Քարակերտ ենթակայաններ:

Ղալթախչի ենթակայանում շահագործմանը հանձնված 110 կՎտ հղորությաւն ունեցող նոր տրանսֆորմա
տորի շնորհիվ տվյալ հատվածում այժմ կայուն լարում է ապահոված: Նվազեցվել են էլեկտրամատակարարման 
ծախսերը, ինչպես նաև բարելավվել է համակարգի հուսալիությունը:

Ինչպես նշեց Էլեկտրաֆիկացման և էներգամատակարարման ձեռնարկության պետ Գառնիկ Իվան- 
յանը, նոր տրանսֆորմատորի փոխադրման և տեղադրման համար Հարավկովկասյան երկաթուղու ծախսերը 
կազմեցին 1,5 մլն դրամ, որոնք կմարվեն 1,5-2 ամսվա ընթացքում: Բացի այդ ենթակայանում ստուգվել և ներկվել 
են բոլոր սարքավորումները, բարեկարգվել է տարածքը:

Զննման ընթացքում ստուգվեց նաև վերջերս սեփական ուժերով վերանորոգված Քարակերտ ենթա
կայանը, որն այժմ լիովին համապատասխանում է բոլոր տեխնիկական պահանջներին: ■

հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, 2016 թ.



Երկաթուղային 3
<ՃԿԵ> ФРС աատվիոակությունը մասնակցեց ԱՊՃ bpUnUdph 
ոկաթուղային տոանսպոոտի հաոցեոով խոոհոդի նիստին

<ՃԿԵ> ФРС-ն մասնակցեց «PANARMENIAN EXPO 2016 
տաոաէաշոտանային ցուցահանդեսին

>

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն մաս

նակցել է «Panarmenian EXPO 2016» 7-րդ տարա- 

ծաշրջանային ունիվերսալ առևտրաարդյունաբե- 

րական ցուցահանդեսին, որն անցել է Երևանում 

հոկտեմբերի 7-9:

Ցուցահանդեսի շրջանակներում այցելուները 

ծանոթացան ՀԿԵ գործունեության հիմնական ուղ

ղություններին, բեռնափոխադրումների զարգաց

ման հեռանկարներին, Հայաստանի երկաթուղային 

տրանսպորտի զարգացման ծրագրերին, երկաթու

ղային ուղևորափոխադրումների աշխարհագրութ

յանը, զբասաշրջային տուրերին, Երևանում նոր կոն

տեյներային տերմինալի ստեղծման նախագծի 

հետ:

«ՀԿԵ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի առաջին տե

ղակալ Օլեգ Շատալովը ընկերության տաղավար այ

ցելած Հայաստանի Առևտրաարդյունաբերական 

պալատի տնօրեն Անդրանիկ Ալեքսանյանին ներ

կայացրեց երկաթուղու հիմնական ծառայություն

ները, երկաթուղային բեռնափոխադրումների աշ

խարհագրության լայնացման հեռանկարները:

Ցուցահանդեսը կազմակերպել են Հայաստանի 

առևտրաարդյունաբերական պալատը և «Պրոմ Էքս- 

պո» ցուցահանդեսային ընկերությունը:

Միջոցառմանը մասնակցում են տնտեսության 

տարբեր ոլորտներ ներկայացնող հայաստանյան և օ

տարերկրյա 100 ընկերություններ:

Ցուցահանդեսի հիմնական նպատակն է հայկա

կան շուկայում տեղական ապրանքների և ծառա- 

յութնունների պահանջարկի խրախուսումը, Հայաս

տանի և Սփյուռքի միջև առևտրատնտեսական կա

պերի զարգացումը, հայկական ապրանքների միջազ

գային շուկաներ արտահանման խթանումը, համա

տեղ արտադրական և ներդրումային ծրագրերի իրա

կանացման աջակցությունը և Հայաստանի տնտե

սական ներուժի բացահայտումը:

Ցուցահանդեսի շրջանակներում կգործեն բազ

մաթիվ բաժիններ, մասնավորապես, արդյունաբե

րություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, շինա

րարություն, բեռնափոխադրումներ, կրթություն, ա

ռողջապահություն, տպագրություն, տուրիզմ, ֆի

նանսներ: ■

«Հա րա վկովկա սյա ն երկա թ ուղի» ՓԲԸ 

գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոյի գլխավորած 

պատվիրակությունը մասնակցեց ԱՊՀ և Բալ- 

թիայի երկրների Երկաթուղային տրանսպոր

տի հարցերով խորհրդի 65-րդ նիստի աշխա

տանքներին, որն այս տարի անցել Էր Է հոկտեմ

բերի 26-27-ին Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալփ- 

նում:

Նիստին մասնակցեցին Հայաստանի, Բե- 

լա ռ ուսի , Ռ ո ւս ա ս տ ա ն ի , Ղ ա զա խ ստ ա նի, 

Ղրղզստանի, Մոլդովայի, Տաջիկստանի, Ուզ- 

բեկստանի, Թուրքմենստանի, Ուկրաինայի և 

Ադրբեջանի երկաթուղային վարչությունների, 

ինչպես նաև ասոցացված անդամների՝ Վրաս- 

տանի, Լատվիայի, Բուլղարիայի և  Ֆինլան

դիայի երկաթուղիների ներկայացուցիչները: 

Նիստին ներկա էին նաև Լիտվայի, Էստո

նիայի, ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի, Երկաթուղա

յ ինների և  տ րա նսպ որտ ա յին շինա րա րների 

արհմիությունների կոնֆեդերացիայի ներկա- 

յ ացուցիչները:

Նիստի ընթացքում մասնակիցները քննար

կել են երկաթուղային վարչությունների միջև 

կատարվող փոխհաշվարկների կարգը, ամփո-

փ ել են բեռնատար վագոնների և  կոնտեյներ 

ների ստուգման արդյունքները, հաստատե] 

են գնա ցքների չվա ցուցա կները 2016-2017 

թվա կա նների համար: Նաև քննա րկվել և 

հաստատվել է մի շարք փաստաթղթեր և  լրա

ցումներ՝ ա յդ թվում, ուղևորատար գնացքնե

րի /վագոնների/ աշխատանքի տնտեսական 

ա րդյունա վետ ությա ն կարգը, վտանգավոր 

բեռների տեղափոխման կանոնները, միջազ

գային հաղորդակցությունում ուղևորատար 

վագոնների օգտագործման կանոնները:

Ընդհանուր նիստի ընթացքում երկաթու

ղային վարչությունների ղեկավարներն ամ- 

փոփեցին 2016 թվականի 9 ամիսների ընթաց

քում կատարված աշխատանքի արդյունքնե 

րը:

Արձանագրվել էր, որ հաշվետու շրջանում 

ԱՊՀ և Բալթիայի երկրների երկաթուղային 

ցանցում բեռնվել է 1 մլրդ 442,8 մլն տոննա 

բեռ, ինչը 0,1%-ով գերազանցում է 2015 թվա

կանի նույն ժամանակահատվածի ցուցանի

շը: Իսկ միջազգային ուղևորափոխադրում 

ները կրճատվեցին 4,2%-ով' մինչև 13,9 մլն ուղ 

ևոր:

Բաոելավվել I նոկաթուղային 
ենթակառուցվաՕքի 
տեխնիկական վիճակը

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոն խորհրդակցութ

յ ան ժամանակ անփոփեց երկաթուղում անցնող գծային տնտեսության և  ենթակառուցվածքի 

օբյեկտների աշնանային հանձնաժողովային զննման արդյունքները:

Նման զննումներն երկաթուղում անցնում են ամեն տարի' գարնանն ու աշնանը, և  ուղղ

ված են գծի, ենթակառուցվածքի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրմանը, բացահայտված 

բացթողումների վերացմանը, գնացքների անվտանգ երթևեկության և  երկաթուղու կայուն աշ

խատանքի ապահովմանը:

Ընթացիկ զննման ժամանակ ուշադրության կենտրոնում էին գտնվում մասնավորապես 

երկաթուղային գծանցների և  արհեստական կառույցների տեխնիկական վիճակը, գծի առող

ջացման ծրագրերի իրականացումը, գծային ու ձնամաքրման տեխնիկայի պատրաստվա- 

ծության մակարդակը:

Շարունակությունը' էջ 4-ում

հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, 2016 թ.



4 Երկաթուղային

Հայաստանում կայացել I ԱՊՃ 
երկրների Սակագնային 
համածայնազրի մասնակից 
նրկաթուղային վարչությունների 
ՍաԱսանսււհն համամոոա

Հոկտեմբերի 18-21-ին Ծաղկաձորում անցել է ԱՊՀ երկրների երկաթուղային վարչությունների Սակագ- 
նային համաձայնագրի մասնակից երկաթուղիների Սակագնային համաժողովը: Բացելով նիստը՝ մասնակից
ներին ողջունեց «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոն: Նա ներկայացրեց 
Հայ աստանի երկաթուղու պատմությունն ու ՀԿԵ-ի գործունեությունը:

- Գործունեության սկզբից՝ 2008 թվականից, Հարավկովկասյան երկաթուղու ներդրումները Հայաստանի 
երկաթուղային տրանսպորտի ոլորտում կազմեցին 255 մլն դոլար, որոնք ուղղվեցին ենթակաոուցվածքի ար
դիականացմանը և շարժակազմի թարմացմանը: Անցած տարիներին բարելավել են աշխատանքի ցուցանիշ- 
ները: Այժմ մեր վրացի գործընկերների հետ մենք համատեղ աշխատում ենք Իրանից եվրոպական երկրներ 
մուլտիմոդալ բեռնափոխադրումների իրականացման նախագծի շուրջ, - ասաց Ընկերության ղեկավարը:

Սկիզբը' էջ 3-ում

Ստուգումների արդյունքում արձանագրվել Է երկաթուղային ենթակաոուցվածքի տեխնիկա

կան վիճակի բարելավում: Դրան նպաստել են ՀԿԵ-ում մշտապես իրականացվող գծի արդիակա

նացման աշխատանքները: 2016 թվականի սկզբից երկաթուղայինները փոխեցին 35,8 հա զ կոճ, 

կապիտալ վերանորոգեցին 11,7 կմ գիծ, նախագծային-կանխարգելիչ ուղղում կատարեցին 89 կմ գ- 

ծերում:

Ստուգման ընթացքում ուշադրության կենտրոնում Էր երկաթուղում առկա ձնամաքրման 

տեխնիկան և  դրա պատրաստությունը ձմեռային շրջանին: Ներկա պահին տեխնիկան ամբող

ջությամբ պատրաստ Է:

Այժմ երկաթուղայինների առջև կանգնած են զննումների ժամանակ բացահայտված բացթո

ղումների վերացման, ենթակառուցվածքի ընթացիկ պահպանման մակարդակը կատարելագոր- 

ծեու, երկաթուղային բոլոր գծանցների պատշաճ տեխնիկական վիճակը ապահովելու խնդիրնե-

րը:

Նոյեմբերի 16-ից Հարավկովկասյան երկաթուղում անցնում Է վերահսկիչ ստուգումը, որը և 

թույլ կտա հետևել դրված խնդիրների կատարման ընթացքին:

Սերգեյ Վալկոն բեղմնավոր աշխատանք մաղթեց համաժողովի մասնակիցներին:
Հայաստանի Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ա

նունից միջոցառման մասնակիցներին ողջունեց Երկաթուղու վարչության պետ Արսեն Մուսոյանը:
Ծաղկաձորում կայացած համաժողովին մասնակցեցին Հայաստանի, Բելառուսի, Վրաստանի, 

Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Ուզբեկստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուկ
րաինայի, Մոլդովայի, Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի երկաթուղային վարչությունների ներկայա- 
ցուցիչները:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին կատարված աշխատանքի արդյունքները, փոփոխություններ 
կատարվեցին Սակագնային համաձայնագրում, համաձայնեցնեվել են Սակագնային քաղաքակա
նությունը 2017 թվականի համար և որոշվեց հաջորդ նիստի անցկացման վայրը և ժամկետները: ■

Ո ւ ս ո ւ ց մ ա ն  ճ ա ն ա պ ա ր հ ա յ ի ն  
կ ե ն տ ր ո ն ո ւ մ  կ ա յ ա ց ն լ  I 

է լ ե կ տ ր ա ա ն վ տ ա ն գ ո ւ թ յ ա ն  
^ ն ս տ ա վ ո ր ո ւ մ

Տեխնիկական քաղաքականության աշխատանքի պահպանության և արտադրական 

անվտանգության բաժինը 06.09.16 թ. Ուսուցման ճանապարհային կենտրոնում կազմա

կերպել Է «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ ձեռնարկությունների աշխատանքի պահ

պանության ինժեներների գիտելիքների թեստավորում: Դա թույլ Է տալիս առավելագույնս 

օբյեկտիվ և արագ ստուգել մասնակիցների գիտելիքները:

2016 թվականի համար նախապատրաստված թեստերի թեման Էր «Էլեկտրաանվտան 

գության կանոններն ու նորմերը երկաթուղում»: Այն ընտված Էր հաշվի առնելով Էլեկտ- 

րաանվտանգության խախտումների աճը, ինչը բացահայտվեց գարնանային հանձնաժո- 

ղովային զննման ընթացքում:

Բոլոր թեստերը մշակեցին Տեխնիկական քաղաքականության աշխատանքի պահպա

նության և արտադրական անվտանգության բաժնի աշխատակիցները: Թերթիկներում 20 

հարց Էր, որից 15-ը' Էլեկտրաֆիկացված երկաթուղային գծերի սպասարկման ժամանակ Է՛ 

լեկտրաանվտանգության նորմերի ոլորտից, իսկ 5-ը վերաբերվում են մասնագիտական 

հրահանգներում ամրագրված Էլեկտրաանվտանգոթյան կանոններին:

Պատասխանների համար տրված Էր 1 ժամ:

Թեստավորման արդյունքում առաջին խմբի հարցերին ճիշտ պատասխաններ տվեցին 

ինժեներների 73%, երկրորդ' 80%: Անցումային գնահատական' 11 միավոր, ստացան բոլոր 

մասնակիցները:

18-ական միավոր հավաքեցին Վանաձոր ԳԿՄ աշխատանքի պահպանության ինժե- 

ներ Ս.Մացակյանը, Երևան ԳԿՄ աշխատանքի պահպանության ինժեներ Մ.Սարգսյանը 

Սևան ԳԿՄ աշխատանքի պահպանության ինժեներ Օ.Հայրապետյանը: 17-ական միա

վորներ վաստակեցին Վանաձորի ուղեմասի աշխատանքի պահպանության ինժեներ Տ.Մ- 

խիթարյանը, Գյումրի ուղեմասի աշխատանքի պահպանության ինժեներ Մ.Կոստանյանը 

Սևանի ուղեմասի աշխատանքի պահպանության ինժեներ Մ.Կիրակոսյանը:

Իսկ առավելագույն 19 միավոր հավաքեց Սանահինի մեքենայացված ուղեմասի աշ

խատանքի պահպանության ինժեներ Հարութ Պետրոսյանը:

Տեխնիկական քաղաքականության 

աշխատանքի պահպանության և 

արտադրական անվտանգության 

բաժին

հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, 2016 թ.
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«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն հանդիսանում է «Ռու
սական երկաթուղիներ» ԲԲԸ-ի դուստր ընկերություն և իրակա
նացնում է Հայաստանի երկաթուղային համակարգի կոնցեսիոն 
կառավարումը: Համաձայն 2008 թ. փետրվարի 13-ին Երևանում 
կնքված պայմանագրի' կոնցեսիոն կառավարման ժամկետը կազ
մում է 30 տարի' կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ ևս 10 տա
րի երկարացման իրավունքով:

ման և շարժակազմի թարմաց

ման ուղղություններով: Կառուց

վել և շահագործման են հանձնվել 

երեք հիմնական երկաթուղային 

կամուրջներ, որոնք փոխարինել 

են դեռ 1898 թվականին կառուց

ված Հայաստանի ամենահին Զա- 

մանլուի կամուրջը, Սատանի կա

մուրջը և Ք ոբեր-Թ ումա նյա ն 

հատվածում գտնվող կամուրջը: 

Նաև վերանորոգվել է 437,5 

կմ գիծ, 70 սլաքային փոխադրիչ, 

52 գծանց, 40 կամուրջ և այլ օբ

յեկտներ, փոխվել 776,9 հազար 

կոճ, արդիականացվել Սանահի- 

նի մեքենայացված գծային կա

յ անն ու ուղեմասը, վերանորոգ

վել Երևանի, Գյումրիի և Վանա- 

ձորի կայարանների շենքերը:

Ընկերությունը ձեռք էր բերել 

60 վագոն, ЧМЭ3 10 ջերմաքարշ, 

ВЛ-10 8 էլեկտրաքարշ, վերանո-

Այժմ ՀԿԵ-ն Հայաստանի ա- 

մենա խ ոշոր գործա տ ուներից 

մեկն է՝ ընկերությունում աշխա

տում է 3 հազար մարդ:

Հա րա վկովկա սյա ն երկա 

թուղին հայաստանի երկաթու

ղային փոխադրումների շուկա

յ ում աշխատում է 2008 թվակա

նից՝ իրականացնելով երկաթու-

ղային ենթակառուցվածքի ար

դիականացման, հանրապետա

կան և միջազգային փախադ- 

րումների համակարգի կատա

րե լա գործմա ն, հա րևա ն պե

տությունների հետ տեխնիկա

կան համագոծակցության ընդ

լայնման ծրագրեր:

Հանդիսանալով Հայաստա

նի երկաթուղային համակարգի 

կառավարիչ՝ «Հարավկովկաս

յ ան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն պար

տավորվել է մինչև 2038 թվա

կանն երկաթուղային ենթակա- 

ռուցվածքի զարգացմանն ու ար

դիականացմանն ուղղել 174,5 

մլրդ դրամ:

2008-2015 թթ. ՀԿԵ-ի ներդ

րումները կազմել են 104,6 մլրդ դ

րամ ($250 մլն), որից 77,6 մլրդ դ

րամ ուղղվեց ենթակառուցված- 

քի արդիականացմանը, իսկ 26,9 

մլդր դրամ՝ շարժակազմի թար- 

մացմանը:

8 տարիների ընթացքում Ըն

կերությունն աշխատել է ենթա- 

կա ռուցվածքի արդիականաց-

րոգել 700 բեռնատար և 27 ուևո- 

րատար վագոն:

Հա րա վկովկա սյա ն երկա 

թուղու հիմնական խոշոր ենթա- 

կա ռուցվածքային ծրագրերից 

մեկը Գյումրու լոկոմոտիվային к  

վագոնային դեպոների հիմնա- 

նորոգումն է, ինչը թույլ էր տվել 

ձևավորել Հայաստանում խոշո- 

րագույն և ժամանակակից մեքե

նաշինական համակարգերից մե- 

կը:

Դեպոների վերակառուցու

մը թույլ էր տվել վերականգնել 

արտադրամասերը՝ հագեցնելով 

դրանք ժամանակակից սարքա

վորումներով, ստեղծելով անվ

տանգ և հարմարավետ աշխա

տանքային պայմաններ, ստեղ

ծել նոր արտադրամասեր:

Ն որ ս ա ր ք ա վ ո ր ո ւմ ն ե ր ը  

թույլ են տալիս կիրառել վագոն

ների սպասարկման և վերանո

րոգման նոր տեխնոլոգիաներ՝ 

էապես բարձրացնելով աշխա

տանքների որակը և նվազեցնե

լով ծախսերը:

Ընկերությունն արդեն իրա

կանացնում է էլեկտրա- և ջերմա- 

քարշերի վերանորոգում Հայաս

տանի տարածքում: 2014 թվա

կանի դեկտեմբերի 25-ին Գյում

րու լոկոմոտիվային դեպոյում շա

հագործման է հանձնվել վերջին 

25 տարում Հայաստանի տա

րածքում ընթացիկ վերանորո

գումն անցած առաջին էլեկտրա- 

քարշը:2015 թվականին արդեն 

Երևանի լոկոմոտիվային դեպո

յ ում շահագործման հանձնվեց ա

ռաջին էլեկտրաքարշը:

«Հարավկովկասյան երկա

թուղի» ՓԲԸ-ն հատուկ կարևո

րում է ուղևորափոխադրումնե- 

րի ոլորտի զարգացումը:

ՀԿԵ-ում գործում է 2 ֆիրմա

յին միջազգային գնացք' Երևա

նից Թբիլիսի (հոկտեմբերից հու

նիս) և Երևանից Բաթումի (հու

նիսից հոկտեմբեր):

Երկաթուղային ենթկառուց- 

վածքի արդիականացման շնոր

հիվ 6 ժամով կրճատվել է Երևան- 

Բաթում-Երևան ուղերթում գոր

ծ ո ղ  « Ա ր մ ե ն ի ա »  ֆ ի ր մ ա յի ն  

գնա ցքի երթևեկությա ն տևո

ղությունը: Ֆիրմային գնացքի 

վագոնները հագեցած են օդա

փոխիչներով, համապատասխա

նում են տեխնիկական, սանի

տ ա րա հիգիենիկ և ա նվտ ա ն

գության նորմերին: Անվտան

գությունն ապահովում են Ոստի

կանության աշխատակիցները: 

Բարձր հարմարավետ ութ

յ ամբ կուպեներում և ննջավա

գոններում ուղևորներին անվ

ճար տրամադրվում է Wi-Fi կապ: 

2015 թվա կա նին “Արմե

նիա” ֆիրմային գնացքի ուղ

ևորների թիվը կազմել էր 34 հա

զար՝ 2008 թվականի 8,6 հազար 

ուղևորի դիմաց:

Աշխատանգներ են տարվում 

նոր ուղևորահոսքեր ներգրավե

լու ուղղությունով: Երկաթու

ղում գործում է միջազգային տոմ

սերի վաճառքի ավտոմատաց

ված համակարգ, որի շնորհիվ 

մեկ տոմսի ձևակերպման ժամա

նակը 10 րոպեից կրճատվել է

մինչև 2 րոպե: Դա թույլ էր տվել 

խուսափել հերթերից և բարձ

րացնել տոմսերի վաճառքի ծա

վալները 30 տոկոսով:

2012 թվականից ուղևորնե

րը հնարավորություն են ստա

ցել միջազգա յին գնացքների 

տոմսերը գնել ինտերնետի մի- 

ջոցով: Տոմսերի օնլայն վաճառ

քը տարիների ընթացքում դառ

նում է ավելի պահանջված:

Ներդրվել է Ռուսական եր

կաթուղիների գնացքների տոմ

սերի վաճառքի համակարգի 

ներդնումը: Տոմսերը վաճառ

վելու են Երևանի կայարանում 

տեղադրված տերմինալների մի- 

ջոցով:

«ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն ակտիվ աշ

խատում է երկաթուղային բեռ

նա փ ոխ ա դրումների շուկա 

յ ում' լայնացնելով միջազգային 

փոխադրումների աշխարհագ- 

րությունը: Այժմ Ընկերությու

նը փոխադրումներ է իրակա

նացնում աշխարհի 75 երկրներ:

Հա յա ստ ա նի Հա նրա պ ե

տության տրանսպորտի և կա

պի նախարարության հետ հա

մա տ եղ ա շխ ա տ ա նքներ են 

տարվում երկրի տրանզիտային 

նե ր ո ւժ ի  զ ա ր գ ա ց մ ա ն ' «Ե- 

րասխ» երկաթուղային կայա

րանի միջոցով Իրան-Եվրոպա-

Ընկերության կողմից տար

վող ենթ ա կա ռուցվա ծքի ա ր

դիա կա նա ցմա ն քա ղա քա կա 

նությունը դրական ազդեց նաև 

երկաթուղու որակական ցուցա- 

նիշների վրա: Այսպես, բեռնա

փոխադրումների տրանզիտա

յին ժամանակը կրճատվեց 2 ան

գամ, մեկ բեռնատար գործա

ռույթի պարապուրդի ժամանա

կը՝ 3 անգամ, գնացքի միջին քա

շը աճեց 1/3-ով:

2009 թվականից վրացի գոր

ծընկերների հետ համատեղ Ըն

կերությունն իրականացնում է 

Փոթի-Երասխ արագացված կոն

տեյներային գնացքի նախագի-

տրամադրվում է բեռնափոխադ

րումների ամբողջական լոգիս- 

տիկ սխեմա' հաշվի առնելով փո

խադրումների տարածությունը, 

ծավալը և ժամկետները: Իսկ ավ

տոմատացված ծրագրերը թույլ 

են տ ա լիս  հ ա ճա խ ո րդ ին  ոչ 

միայն ձևակերպել պատվերը և 

փաստաթղթեր, հսկել միջոցնե

րի առկայությունը հաշիվների 

վրա, այլև բոլոր գործողություն

ները կատարեր օնլայն:

Ը ն կ ե ր ո ւթ յո ւն ը  հա տ ուկ 

կարևորում է անվտանգության 

ապահովումը երկաթուղում՝ աշ

խատ լով ենթակառուցվածքի

ծը: Չնայած որայս նախագիծը 

թվում էր անհեռանկարային ավ

տ ոտ րա նսպ որտ ի հետ  առկա 

սուր մրցակցության եպատճա- 

ռով, այն դրական արդյունքներ

Իրան բեռնափոխադրումներ ի

րա կա նա ցնելու ուղղությամբ: 

Հարավկովկասյան երկաթուղու 

ենթակառուցվածքը թույլ է տա

լիս ակտիվացնել այս ուղղութ

յունով բեռնափոխադրումներ ի

րականացնելու հնարավորութ- 

յունները:

տվեց: Ճկուն սակագների, հստակ 

չվա ցուցա կի և մինչև 30 ժամ 

տ ր ա ն զ ի տ ա յի ն  ժ ա մ ա ն ա կ ի  

կրճատման շնորհիվ ՀԿԵ-ի կոն

տեյներային փոխադրումների ծա

վալը կրկնապատկվեց:

Այժմ Ընկերությունն աշխա

տում է երկաթուղի նոր բեռնափո

խադրումներ ներգրավելու ուղ

ղ ո ւ թ յո ւ ն ն ե ր ո վ ,  Ֆ ի ր մ ա յ ին  

տրանսպորտային սպասարկման 

ճանապարհային կենտրոնի միջո

ցով ակտիվ համագործակցում է 

հաճախորդների հետ: Կենտրոնի 

կազմում գործում է Տրանսպոր

տային ծառայությունների կենտ

րոնը, որը համակարգում է հաճա

խորդների հետ աշխատանքը: 

Ա յստ եղ հա ճա խ որդներին

արդիականացման և իրակա

նացվող վերանորոգման որակի 

հսկողությա ն ուղղություննե- 

րով: Ձեռնարկվող միջոցները 

դրական արդյունք են տալիս' էա

պես կրճատվել է վագոնների գծե

րից դուրս գալու թիվը: Եթե 2008 

թվականին արձանագրվել էր 97 

նման դեպք, ապա 2015 թվակա

նին' 0: Իսկ գծի բալային գնահա

տականն ջեցվել է մինչև 87 միա- 

վոր:

Հա րա վկովկա սյա ն երկա 

թուղին կշարունակի իր ակտիվ 

ա շխատանքը Հայաստանում: 

Այժմ երկաթուղու առջև բազմա

թ ի վ  խ ն դ ի ր ն ե ր  են  դ ր վ ա ծ ' 

գնացքների անվտանգ երթևե

կության ապահովում, նոր բեռ

նա փոխ ա դրումների ներգրա

վում, ուղևորների համար հար

մարավետ պայմանների ստեղ

ծում, բ յուջեի եկա մտ ա յին և 

ծախսային մասերի հա շվեկշ

ռում, ռեսուրսների խնայողութ

յ ուն և կադրային ներուժի օպ

տիմալ օգտագործում և այլն:

Եվ մենք համոզված ենք, որ 

այդ խնդիրները հաջողությամբ 

կլուծվեն: ■

Հոդվածը
« Եվրասիա-Վեստի» թերթից

հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, 2016 թ.
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Գիտելիքի օրը' սեպտեմբերի 1-ը կրկնակի տոն էր Ֆիոլետովո գ|ուղի միջնակարգ 

դպրոցում, որտեղ սովորում է 140 աշակերտ: Այս օրը դպրոցում ոչ միայն ողջունում էին 

առաջին դասարանցիներին, ա յլ նաև գրադարանի համար ավելի քան 100 գիրք նվեր 

ստացան «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ից:

Աշակերտներին ողջունեցին «ՀԿԵ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոն և  Հա 

յ աստանում ՌԴ դեսպանատան խորհիդական Ալեքսանդր Վասիլևը:

Սերգեյ Վալկոն շնորհավորեց ներկաներին Գիտելիքի օրա կապակցությամբ:

- Սեպտեմբերի 1-ը իսկական տոն է, նոր ուսումնական տարվա, գիտելիքների նոր 

մակարդատի օր է: Սովորեք, կարդացեք, դարձեք ձեր ծնողների և  դպրոցի հպարռութ- 

յ ուն, - ասաց Ընկերության տնօրենը:

Ղեկավարն ընդգծեց, որ Ընկերությունը շարունակելու է համագործակցել դպրոցի 

հետ: Օրինակ' այսօր դպրոցի գրադարանը ստացել է 100 նոր գիրք: Ինչպես նշեց Սերգեյ 

Վալկոն, դա ոչ միայն ՀԿԵ-ի, այլև Ընկերության աշխատակիցներից մեկի' Արթուր Չո- 

բանյանի, նվերն է:

Բացի այդ, երկաթուղին դպրոցին նվիրեց մասնագիտական վառարան' աշակերտ

ների համար հացաբուլկեղեն թխելու համար, վերանորոգել է սենյակներից մեկը: ■

Սերգե| Վալկոն գրքեր նվիրեց գ|ուղական դպրոցի լավագու|ն աշակերտներին: Իսկ դպրոցի տնօրեն Վալերի 

Միրզաբեկյանը ՀԿԵ ղեկավարին շնորհակալագիր շնորհեց երկարատև համագործակցության համար:

Դա ՀԿԵ-ի կողմից Ֆիոլոտովոյի դպրոցին ցուցաբերած աջակցության առաջին փորձը չէ: Ընկերությունը արդեն 

աջակցել էր դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման և  ինտերակտիվ ուսուցման դասարանի կա 

հավորման գործին, դասագրքեր էր նվիրել դպրոցի գրադարանին:

Իսկ 2015 թվականին երկաթուղին վերանորոգեց մարզադահլիճը, որը չէր շահագործվում երկրաշարժից հետո, 

ինչպես նաև վերականգնեց ջեռուցման համակարգը և  տանիքը, կոսմետիկ վերանորոգեց դպրոցի մասնաշենքերը: ■

ՀԿէ-ում անց» t Անվտանգության 
ծառայության աշնանային 
շաpային վննում

«Հարավկովկաս|ան երկաթուղի» ՓԲԸ Անվտանգութ|ան ծառա|ութ|ունը սեպտեմ

բերի 30-ին կազմակերպել է աշնանային շարային զննում, որի նպատակն է աշխատանքի 

արդ|ունավետութ|ան և  աշխատակիցների պատրաստվածութ|ան մակարդակի բարձ- 

րաձումը:

Զննման ընթացքում Անվտանգության ծառայության ղեկավար կազմը պետի պաշ

տոնակատար Արմեն Պետրոսյանի գլխավորությամբ ստուգել էր ծառայության աշխա

տակիցների պատրաստվածութ|ան մակարդակը, հատուկ համազգեստը, ծառա|ողա- 

կան վկայականները և  զենքի թույլտվությունները:

G ն ո p h ա Ц ո p ո ւ մ  b U f i  
№ p  h ո բ b u ա p ն b p ի ն

Հոկտեմբեր
01.10.1966 Սարգսյան Գոհար Սերժիկի 
Անձնակազմի կառավարման և սոցիալական 
զարգացման ծառայության պետի 
տեղակալ, կադրերի բաժնի պետ
01.10.1966 Մնոյան Սերյոժա Սուրենի 
Գծի բանվոր
02.10.1966 Առաքելյան Կարեն Համլետի 
Ավագ կոմերցիոն ռևիզոր

03.10.1956 Եղիազարյան Արծրուն Ժորայի 
Էլեկտրամեխանիկ

03.10.1956 Առաքելյան Գառնիկ Մարտիկի 
Առաջատար չափագետ

05.10.1966 Մադոյան Վաչագան Ռազմիկի 
Գծանցի հերթապահ

07.10.1966 Հովհաննիսյան Տիգրան Վալերիի 
Վանաձոր կայարանի պետի
տեղակալ

09.10.1966 Գալիկյան Հրաչյա Նորայրի 
Հերթապահ էլեկտրամեխանիկ

10.10.1956 Պեարոսյան Արմեն Վորոշիլովի 
Մերձքաղաքային գնացքների 
մեքենավար

12.10.1966 Շահնազարյան Գագիկ Սերգեյի 
Գծի բանվոր

14.10.1956 Ալոյան Հրաչ Ռաֆիկի 
Գյումրիի գծի ուղեմասի պետ

15.10.1956 Գարսոյան Սուրեն Հովհաննեսի 
Գծանցի հերթապահ

18.10.1956 Դարբազյան Անահիտ Գեորգիի 
Գրադարանավար

24.10.1966 Սարգսյան Գագիկ Աշոտի 
Երևան մեկնակայանի 
հերթապահ

25.10.1966 Գասպարյան Մարինա 
Վլադիմիրի Նուռնուս կայարանի 
հերթապահ

29.10.1956 Սողոյան Աշոտ Սիմոնի 
Կռունկավար

Նոյեմբեր
01.11.1966 Բոզոյան Միհրան Սեդրակի 
Գծի բանվոր
03.11.1956 Այունց Մերուժան Ռազմիկի 
Հերթապահ էլեկտրամեխանիկ

05.11.1956 Ավետիսյան Գայանե Վարդգեսի 
Գնային փորձաքննության և 
պայմանագրային աշխատանքի բաժնի 
առաջատար մասնագետ

16.11.1956 Բեկչյան Գայանե Կառլենի 
Առաջատար տնտեսագետ 
միջազգային հաշվարկների գծով

28.11.1956 Ամիրջանյան Սամվել Վաղինակի 
էլեկտրոքարշի մեքենավար

30.11.1956 Սմիռնով Գեննադի Նիկոլայի 
Ենթակառուցվացքների տնօրինության 
պետ

Դեկտեմբեր

03.12.1956 Ուստյան Խաչիկ Գերասիմի 
էլեկտրոքարշի մեքենավար

07.12.1956 Ալեքսանյան Զարիկ Պատվականի 
Մեխանիզմների գծով տեխնիկ

09.12.1966 Ներսիսյան Արթուր Կամսարի 
Վագոն զննող - վերանորոգող

11.12.1956 Բեգջանյան Նինա Լևոնի 
Գծանցի հերթապահ

17.12.1966 Դավիթավյան Արթուր Սեյրանի 
Անվտանգության գծով գլխավոր 
տնօրենի տեղակալի օգնական
17.12.1966 Շեկոյան Համլետ Փաշիկի 
պահակապետ

19.12.1956 Եղոյան Գևորգ Պետրոսի 
Հերթապահ էլեկտրամեխանիկ

30.12.1966 Խառատյան Համլետ Լավազյայի 
Դրեզինայի մեքենավարի օգնական

31.12.1956 Բադալյան Վարդան Արպյոմի 
Հերթապահ էլեկտրամեխանիկ

1այաստաԱի ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ 
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ՀԿԵ ՓԲԸ-ի կորպորատիվ ամսաթերթ

Խմբագրական խորհուրդ

Համարի պատասխանատու'
Վարդան Ալոյան 

Լուսանկարները'
Հարություն Նազարյանի

Սրբագրիչ'
Մանուշ Բաբայան

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

Հեռ ' (010) 57-50-02

էլ. փոստ'

pr@railway.am, 
ukzhdpressoffice@inbox.ru

Ծավալը' 3 տպագրական մամուլ 

Տպաքանակը' 800 օրինակ 

Ստորագրված է տպագրության' 
01.06.2016 թ. 

Տպագրված է «Լիոն Փրինթինգ 
Սերվիս »  ՍՊԸ տպարանում
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ОАО «РЖД»
7 ноября в Ереванском локомотивном депо ЗАО 

«Южно-Кавказская железная дорога» состоялась тор
жественная церемония сдачи в эксплуатацию первого 
электропоезда, прошедшего ремонт в объеме ТР-3.

Поздравив коллектив депо с успехом, генеральный 
директор ЗАО «ЮКЖД» Сергей Валько отметил, что о
своение новой технологии ремонта является очередным 
шагом на пути технологического развития железной до
роги. Как напомнил руководитель компании, на Южно
Кавказской железной дороге уже осуществляется ре
монт электровозов и тепловозов.

«Это очередной шаг вперед», - отметил С.Валько.
Вице-спикер Национального Собрания Армении 

Эдуард Шармазанов в свою очередь подчеркнул, что се
годняшнее мероприятие стало еще одним подтвержде
нием продуктивности инвестиций, осуществляемых в 
сферу железнодорожного транспорта Армении. «Это 
еще раз доказывает, что мы движемся в правильном на
правлении, что армяно-российские союзнические отно
шения развиваются не только в сфере политики, но и эко
номики, в частности, транспорта», - заявил вице
спикер.

С успешным завершением ремонтных работ желез
нодорожников поздравил и министр транспорта, связи и 
информационных технологий Армении Ваган Марти
росян. Министр подчеркнул, что в настоящее время же
лезная дорога успешно развивается, осваиваются новые 
технологии, которых не было еще несколько лет назад.

Чрезвычайный и Полномочный посол России в 
Армении Иван Волынкин отметил, что уже неоднократ
но видел подтверждения развития и большого прогрес-

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня принял ви
це-президента ОАО «РЖД» Андрея Старкова и генерального дирек
тора ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергея Валько.

Премьер приветствовал деятельность Южно-Кавказской желез

ной дороги в Армении, отметив, что осуществляемые компанией про

граммы способствуют развитию сферы железнодорожных перево

зок, регистрируется динамичный рост предлагаемых услуг. К.Кара- 

петян отметил, что правительство заинтересовано в успешной дея

тельности работающих в стране компаний и готово активизировать у

силия в направлении расширения сотрудничества.

От имени руководства ОАО «РЖД» Андрей Старков поздравил 

Карена Карапетяна с назначением на должность председателя прави

тельства Армении, пожелал ему плодотворной работы. А.Старков

представил главе правительства деятельность ЗАО «ЮКЖД», текущие работы, по

казатели и программы развития.

В рамках встречи собеседники обсудили перспективы расширения сотрудни

чества, вопросы, связанные с дальнейшей деятельностью ЗАО «ЮКЖД». Премьер 

Карапетян придал важность инициирования и реализации программ в формате ре

гиона, что даст возможность развития региональных коммуникаций и туризма. В 

данном контексте стороны обменялись мнениями относительно развития и модер

низации транспортных инфраструктур, увеличения объемов пассажирских и гру

зовых перевозок, повышения доступности и эффективности услуг, а также по дру

гим представляющим взаимный интерес вопросам. ■

са железной дороги Армении. «Сегодня ЮКЖД выходит на новый этап развития, желез
ная дорога достигла новых высот. Уверен, что новый электропоезд будет двигаться по 
рельсам армяно-российской дружбы в правильном направлении», - сказал посол.

Помимо производственных цехов гости церемонии также посетили располагающи
еся на территории Ереванского депо Дорожный центр обучения и Дорожный центр диаг
ностики инфраструктуры, строящийся контейнерный терминал.

По окончании церемонии министр вместе с представителями руководства ЮКЖД 
проехал на мотрисе в направлении Масиса, осмотрев железнодорожную инфраструкту
ру и прилегающие территории. В ближайшее время аналогичная поездка планируется на 
участке от Еревана до Гюмри.

Освоенный на Ереванском локомотивном депо ремонт ТР-3 является максимально 
близким к капитальному ремонтом заводского цикла с продлением срока гарантийного 
пробега электропоезда до 500 000 км. Он был произведен исключительно силами специ
алистов депо.

Затраты ЮКЖД на ремонт одного электропоезда составляют порядка 36 млн дра
мов, что в 3-4 раза ниже, чем в других странах. До конца 2016 года на ремонт будет по
ставлен второй электропоезд.

Таким образом, Армения стала первой из числа стран Южного Кавказа, осуществив
шей подобный вид ремонта, и теперь все электропоезда будут проходить ремонт по более 
доступным ценам на территории республики.

Все восстанавливаемые электропоезда являются пассажирскими, которые обслужи
вают пассажиров на участках до Гюмри, Арарата, Аракса и Ерасха.

Производство столь сложных технологических работ в Армении стало возможным 
благодаря проведенной в 2011 году ЮКЖД коренной реконструкции Ереванского локо
мотивного депо ֊  предприятия, которое осу
ществляет весь комплекс технического об- | 
служивания и ремонта подвижного состава.

Реконструкция локомотивного депо по
зволила не только восстановить цеха, оснас
тив их современным оборудованием, усовер- ' 
шенствовать применяемые технологии, со- | 
здать безопасные и комфортные условия 
труда для рабочих, но и сформировать один 
из современных машиностроительных ком- I 
плексов в Армении.
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Из Ирана в Европу через
ЗАО «ЮКЖД» приняло участие в выставке «Армения EXPO 201

Армению:
i» в Иране

ЗАО «Южно-Кавказская же
лезная дорога» приняло участие в 
выставке армянских товаров и 
услуг «Армения EXPO 2016», кото
рая прошла 5-8 октября в Тегеране.

В рамках выставки посетите
лям была представлена подробная 
информация об основных направ
лениях деятельности ЮКЖД, пер
спективах развития грузовых пе
ревозок, программах развития же
л езн о до р о ж н о го  тр ан сп о р та  
Армении, географии железнодо
рожных пассажирских перевозок, 
организуемых ЮКЖД туристи
ческих продуктах, а также проект 
создания нового таможенного кон
тейнерного терминала, который 
вскоре будет введен в эксплуата
цию в Ереване.
ш ш гш

ЗАО «ЮКЖД» представила 
посетителям и потенциальным 
партнерам перспективы использо
вания возможностей транзитного 
потенциала Армении для осуще
ствления мультимодальных пе
ревозок из Ирана в страны Европы 
и обратно с задействованием же
лезной дороги. Использование дан
ного коридора позволит осуще
ствлять перевозки до задействова
ния железной дороги Армения- 
Иран, наладить деловые связи 
между грузоотправителями и гру
зополучателями.

Южно-Кавказская железная 
дорога уже прорабатывает данный 
вопрос, в частности, в результате 
обсуждений с Грузинской желез
ной дорогой принято решение о

снижении тарифной ставки на дан
ном направлении.

На церемонии открытия вы
ставки выступили Чрезвычайный 
и полномочный посол Армении в 
Иране Арташес Туманян, замми
нистра экономического развития и 
инвестиций Ованнес Ованнисян, 
замминистра промышленности, 
недр и торговли Ирана Хосейн 
Эсфахбоди. В своих выступлениях 
они подчеркнули важность прове
дения выставки в постсанкцион- 
ный период с точки зрения разви-

тия д в у с то р о н н и х  т о р го в о 
экономических отношений. Также 
были подчеркнуты благоприятные 
и нв е с ти  ци о н н ы е ус  ло  в и я 
Армении, наличие внешнеторго
вых режимов (ЕАЭС, GSP+, GSP).

П осол А рм ении в Иране 
А.Туманян отметил, что в настоя
щее время страны планируют заде
йствовать для перевозок мульти
модальный коридор, предполага
ющий перевозки автомобильным 
и железнодорожным транспортом. 
По мнению дипломата, реализа

ция проекта реалистична. Посол подчеркнул, 
что делегация ЗАО «ЮКЖД» не в первый раз по
сещает Иран по данному вопросу.

«Могу проинформировать, что в рамках на
стоящего визита были проведены полезные пере
говоры. Делегация Международной ассоциации 
транспортных компаний Ирана (занимает около 
60% рынка грузоперевозок Ирана), собирается 
посетить Ереван и обсудить этот вопрос с соот
ветствующими структурами нашей страны. Я в 
этом вопросе также настроен оптимистично», - 
сказал А.Туманян.

Генеральный директор ЗАО «ЮКЖД» Сер
гей Валько отметил, что предложенный Компа
нией иранской стороне альтернативный мар
шрут перевозок в направлении Европы и обратно 
вызвал большой интерес.

«Когда я предложил им этот маршрут, то 
даже не знал, что это исторический маршрут для 
Ирана; они называли его «Дорога специй», как, 
например, у китайцев был «Шелковый путь». 
Мы предложили иранской стороне альтернативу 
действующей дороге в Европу через Турцию, и 
этот маршрут более безопасный и выгодный, - от
метил С.Валько.

В рамках выставки Сергей Валько провел пе
реговоры с замминистра промышленности, недр 
и торговли Ирана Хосейном Эсфахбоди.

Перспективы двустороннего взаимовыгод
ного сотрудничества были обсуждены на встрече 
представителей ЮКЖД и Международной ассо
циации транспортных компаний Ирана, которая 
в ближайшие дни направит представительную 
делегацию для проработки вопроса в Ереван.

В рамках участия в выставке была проведена 
встреча с представителями руководства желез
ной дороги, таможенной службы Ирана, руково
дителями крупных транспортных компаний стра
ны. На встрече детально был представлен пред
лагаемый проект организации мультимодальных 
перевозок из стран Европы в Иран и обратно с ис
пользованием железнодорожного транспорта 
Армении.

В выставке «Армения EXPO 2016» приняли 
участие более сотни армянских компаний, пред
ставляющих различные отрасли. ■

http://www.ukzhd.am
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На ЮКЖД подвели 
итоги работы в октябре

Генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергей Валько на состоявшемся 7 нояб
ря селекторном совещании подвел итоги работы Компании в октябре 2016 года. Как отметил С.Валько, в от
четный период сохранилась положительная динамика увеличения объема перевозок, которые по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года увеличились на 6,8%.

При этом экспортные перевозки превысили прошлогодний уровень на 7,5% или на 2,4 тыс тонн. Перевоз
ки в местном сообщении по сравнению с плановым показателем увеличились на 4,8% или 6,8 тыс тонн. Рост 
наметился и по линии импортных перевозок, которые по сравнению с плановым и прошлогодним показателя
ми увеличились соответственно на 27,3% и 25,3%.

Согласно приведенным руководителем компании данным, рост прослеживался по линии таких качес
твенных показателей работы как, в частности, средний вес поезда, среднесуточный пробег и производитель
ность локомотива. Участковая скорость, увеличившись на 3,5% по сравнению с 2015 годом, достигла 35,3 
км/час против планируемых 34 км/час, а техническая составила 40,9 км/час против планируемых 39,4 км/ч, у
величившись по сравнению с прошлогодним уровнем на 2,8%.

Сократился также оборот грузового вагона: по итогам октября показатель составил 2,7 суток против пла
нируемых 2,8 суток.

Вместе с тем Сергей Валько констатировал необходимость улучшения таких показателей работы желез
ной дороги как, в частности, статнагрузка вагона, эксплуатируемый парк электровозов, рабочий парк грузо
вых вагонов, расход электроэнергии на тягу поездов.

Затронув вопрос графика движения поездов, генеральный директор ЮКЖД сообщил, что в октябре по 
ЮКЖД проследовало 1 227 поездов, из которых 1 221 — по расписанию. При этом все международные пасса
жирские поезда и пригородные электрички в октябре 2016 года проследовали по графику, без опозданий.

Несмотря на сокращение времени задержки поездов, С.Валько подчеркнул необходимость соверше
нствования работ в вопросе соблюдения графика движения.

Особо руководитель компании остановился на вопросах безопасности на железной дороге, отметив, что в 
октябре 2016 года балловая оценка пути по сравнению с прошлогодним показателем была улучшена на 9 пун
ктов и составила 85 единиц.

За 10 месяцев года силами работников дистанций пути по всей протяженности железной дороги было за
менено более 35,8 тыс шпал, капитально отремонтировано 11,7 км пути, планово-предупредительная выправ
ка произведена на 89 км пути.

Среди первоочередных задач железной дороги Сергей Валько назвал завершение работ по подготовке к 
работе в зимний период, продолжение и совершенствование работы по привлечению на железную дорогу 
новых объемов перевозок грузов, выполнение программ ресурсосбережения и экономии, повышение эффек
тивности использования трудовых ресурсов, сбалансирование доходных и расходных статей бюджета.

Гендиректор ЮКЖД подчеркнул важность мероприятий по реализации транзитного потенциала желез
ной дороги Армении для перевозки грузов из Ирана в европейские страны.

«Поскольку в этом году погодные условия отличаются от прошлогодних перед нами стоят задачи по обес
печению устойчивой работы железной дороги, бесперебойных перевозок пассажиров и грузов», - подчеркнул 
С.Валько.

Совета директоров ЗАО «ЮКЖД»

8 сентября в Москве состоялось очередное заседание Совета директоров ЗАО «Южно-Кавказская 
железная дорога». В рамках планового заседания были обсуждены вопросы, касающиеся текущей 
деятельности компании.

В частности, члены Совета рассмотрели представленные генеральным директором Южно
Кавказской железной дороги Сергеем Валько отчеты о деятельности за первое полугодие 2016 года, о 
выполнении бизнес-плана, о кадровой политике и социальных программах, обсудили вопрос 
корректировки бюджета и инвестиционной программы на текущий год.

По итогам проведенных обсуждений по всем представленным вопросам были приняты положи
тельные решения.

Совет директоров ЗАО «ЮКЖД» возглавляет президент ОАО «Российские железные дороги» 
Олег Белозеров. В состав структуры входят представители руководства РЖД, что подчеркивает 
важность, которую ОАО придает деятельности своей дочерней компании в Армении.

В состав Совета также включены генеральный директор ЗАО «ЮКЖД» Сергей Валько, 
представитель правительства Республики Армения, первый заместитель министра транспорта и связи 
Артур Аракелян. ■

На ЮКЖД продолжается 
и

в
осмотр и подготовка к работе

На Южно-Кавказской железной дороге продолжается осенний комиссионный осмотр пути, объектов 
инфраструктуры, локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава. Проводимый ежегодно осенний 
осмотр нацелен на обеспечение стабильной работы железной дороги в зимний период, выявление и 
устранение недостатков.

В центре внимания комиссии под руководством генерального директора ЗАО «Южно-Кавказская же
лезная дорога» Сергея Валько находятся, в частности, вопросы технического состояния пути, железнодо
рожных переездов и искусственных сооружений, выполнение планов по оздоровлению пути, укомплек
тованности персонала, квалификации специалистов.

По итогам проверок, которые к настоящему дню завершены на трех из четырех дистанций пути, было 
зафиксировано улучш ение состояния ж елезнодорож ной инфраструктуры. С начала года 
железнодорожниками было заменено 34,6 тыс шпал, капитально отремонтировано 6 км пути на новых и 
4,7 км пути на старогодних материалах. Планово-предупредительную выправку прошли 86,7 км пути. ■

Особое внимание при проведении осмотра уделено снегоочистительной технике, ее технической 
исправности и готовности к работе в зимний период. В настоящее время все снегоочистители, которые 
задействуются на ЮКЖД ежегодно для расчистки путей, полностью готовы к работе.

В плановом порядке проводится работа по улучшению технического состояния всех хозяйств железной 
дороги. Так, в рамках осмотра 22 октября была оценена работа хозяйства электрификации и энергоснабжения на 
участке от Еревана до Ванадзора, представлены недавно отремонтированные собственными силами подстанции 
Калтахчи и Каракерт.

Благодаря вводу в эксплуатацию нового трансформатора мощностью 110 кВт на подстанции Калтахчи, на 
данном участке будет обеспечено устойчивое напряжение и снижены затраты по электроснабжению, а также 
повышена надежность системы. Как отметил начальник Предприятия электрификации и энергоснабжения 
Гарник Иванян, на перевозку и установку нового трансформатора Южно-Кавказская железная дорога затратила 
порядка 1,5 млн драмов, которые окупятся в течение 1,5-2 месяцев. Помимо установки новых трансформаторов 
на подстанции полностью проверено и окрашено все оборудование, благоустроена территория.

Во время осмотра комиссия руководства железной дороги также ознакомилась с недавно отремонтированной 
силами работников предприятия электрификации подстанцией Каракерт, которая в настоящее время приведена в 
полное соответствие с требованиями технических инструкций.

Осенний осмотр инфраструктуры в настоящее время продолжается и будет завершен 15 ноября. ■
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Делегация ЗАО «ЮКЖД> приняла участие и заседании Совета 

железнодорожному транспорту государств -  участников Содружества в Таллине
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ЗАО «ЮКЖД^> приняло участие в выставке 
«Панармениан Экспо 2016»

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» 
приняло участие в седьмой региональной торгово
промышленной универсальной выставке «Панар
мениан Экспо 2016», которая прошла 7-9 октября в 
Ереване. Организаторами мероприятия стали Тор
гово-промышленная палата Армении и компания 
«Промэкспо».

В рамках выставки посетителям была пред
ставлена подробная информация об основных на
правлениях деятельности ЮКЖД, перспективах 
развития грузовых перевозок, в том числе мульти
модальных в направлении из Ирана в европейские 
страны и обратно, программах развития железно
дорожного транспорта Армении, географии же
лезнодорожных пассажирских перевозок, предла
гаемых туристических продуктах.

Первый заместитель генерального директора 
ЗАО «ЮКЖД» Олег Шаталов представил посе
тившему павильон компании директору Торгово
промышленной палаты Армении Андранику

Алексаняну основные услуги железной дороги, а 
также перспективы расширения географии железно
дорожных перевозок.

Основной целью проведения «Панармениан 
Экспо 2016» является повышение узнаваемости и 
спроса отечественных товаров и услуг на армянском 
рынке, создание бизнес-плацдарма для укрепления и 
развития торгово-экономических связей между 
Арменией и диаспорой, создание новых возможнос
тей экспорта армянской продукции на международ
ный рынок, содействие реализации совместных про
изводственных и инвестиционных программ, выявле
ние экономического потенциала Армении.

Выставка проводится по нескольким тематичес
ким разделам, таким как, в частности: промышлен
ность, информационные технологии, сельское хозя
йство, строительство, мебель, грузоперевозки, обра
зование, здравоохранение, издательское дело, юве
лирные изделия. ■

Делегация ЗАО «Южно-Кавказская желез
ная дорога» во главе с генеральным директором 
Сергеем Валько приняла участие в работе 65-го 
заседания Совета по железнодорожному транс
порту государств – участников Содружества, ко
торое состоялось 26-27 октября в Таллине (Рес- 
пу блика Эстония).

В нем приняли участие члены Совета – руко
водители железнодорожных администраций 
Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, 
Молдовы, России, Таджикистана, Туркменис
тана, Узбекистана, Украины, Азербайджана, ас
социированные члены Совета – руководители 
железных дорог Грузии, Латвии, Болгарии и 
Финляндии.

Также на заседании присутствовали пред
ставители железнодорожных администраций 
Эстонии и Литвы, Исполнительного комитета 
СНГ, Международной Конфедерации профсою-

зов железнодорожников и транспортных 
строителей.

Участники заседания рассмотрели поря
док взаиморасчетов между железнодорож
ными администрациями, подвели итоги пере
писи грузовых вагонов и контейнеров, утвер
дили новый график движения поездов на 
2016-2017 годы, приняли более 40 проектов 
нормативных документов и изменений к 
ним, среди которых, в частности, Порядок о
пределения экономической эффективности 
курсирования пассажирских поездов (ваго
нов), Правила пользования пассажирскими 
вагонами в международном сообщении, Пра
вила перевозок опасных грузов.

Генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергей Валько на 
селекторном совещании подвел итоги осеннего комиссионного осмотра объектов 
инфраструктуры и путевого хозяйства.

Подобные комиссионные осмотры проводятся на Южно-Кавказской железной дороге 
ежегодно ֊ при подготовке к работе в весенне-летний и осенне-зимний периоды, и направлены 
на оценку состояния путевого хозяйства, инфраструктуры, разработку мер по ликвидации 
недостатков, приведение установленных скоростей движения в соответствие с техническим 
состоянием пути, обеспечение безопасности движения поездов.

В рамках нынешнего осмотра в центре внимания находились, в частности, вопросы 
технического состояния пути, железнодорожных переездов и искусственных сооружений, 
выполнение планов по оздоровлению пути, укомплектованности персонала, квалификации 
специалистов.

По итогам проверок было зафиксировано улучшение состояния железнодорожной 
инфраструктуры. Этому способствовали проводимые на ЮКЖД работы по модернизации 
пути. С начала года железнодорожниками было заменено более 35,8 тыс шпал, капитально 
отремонтировано 11,7 км пути, планово-предупредительная выправка произведена на 89 км 
пути.

Продолжение на стр.4
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4 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАРМЕНИИ
В Армении проходит Тарифна! 
конференция ж е л е зн о д о р ти  
администрациП-участниц 
Тарифного соглашения стран СНГ

18-21 октября в Цахкадзоре проводится 25-ая Тарифная конференция железнодорожных адми
нистраций -  участниц Тарифного Соглашения железнодорожных администраций государств- 
участников СНГ. Открывая мероприятие, его участников приветствовал генеральный директор 
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергей Валько, представивший коллегам историю же
лезных дорог Армении и деятельность ЮКЖД.

«С начала работы в Армении в 2008 году Южно-Кавказская железная дорога инвестировала в 
развитие железнодорожного транспорта 255 млн долларов, которые были направлены на модерни
зацию инфраструктуры и обновление подвижного состава. За прошедшие годы существенно улуч
шились эксплуатационные показатели. В настоящее время совместно с грузинскими коллегами 
мы работаем в направлении реализации проекта мультимодальных перевозок грузов из Ирана в ев
ропейские страны», - сказал руководитель компании.

Сергей Валько пожелал участникам конференции успехов в решении вопросов, касающихся та
рифной политики государств-участников, а также констатировал большой интерес к мероприя
тию, проявленный странами-участницами, о котором свидетельствует представительные делега-

Начало на стр.3

Особое внимание при проведении осмотра уделено снегоочистительной технике, ее 
технической исправности и готовности к работе в зимний период. В настоящее время все 
снегоочистители, которые задействуются на ЮКЖД ежегодно для расчистки путей, полностью 
готовы кработе.

Перед железнодорожниками стоят задачи по устранению недостатков, выявленных в ходе 
осмотра, улучшению текущего содержания инфраструктуры, увеличению доли работ по 
закреплению пути с применением средств малой механизации, приведению в должное состояние 
всех железнодорожных переездов.

С 16 ноября на Южно-Кавказской железной дороге проводится контрольный осмотр, 
который позволит изучить ход исправления недостатков.

ции, принимающие участие в заседании.
От имени Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении де

легатов приветствовал начальник Управления железной дороги министерства Арсен Мусо- 
ян, который пожелал плодотворной работы в решении вопросов тарифной политики, имею
щих большую важность для расширения взаимных связей и сотрудничества, совместной ра
боты железнодорожных администраций.

В заседании в Цахкадзоре принимают участие представители железнодорожных 
администраций Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдо
вы, России, Узбекистана, Украины, Таджикистана, Туркменистана, Эстонии.

Специалистам сферы предстоит, в частности, рассмотреть отчет о проделанной работе, 
внести изменения в Тарифное соглашение, согласовать Тарифную политику на 2017 год, о
пределить сроки и место проведения следующей тарифной конференции. ■

В Дорожном центре обучения 
проведены тесты  

по апектробезопасиости
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Отдел ОТ и ПБ службы технической политики в 06.09.16 в дополнение к контролю со
стояния охраны труда в подразделениях дороги, проводимого в рамках плановых и непла
новых проверок, в Дорожном центре обучения провел тестирование 17 инженеров по охра
не труда подразделений ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Этот вид проверки пре
восходит другие формы контроля своей максимальной объективностью, широтой и скорос
тью диагностирования.

Тема тестов 2016 года – «Правила и нормы электробезопасности на железной дороге» 
выбрана, исходя из факта увеличения удельного веса группы нарушений по электробезо
пасности, что было выявлено по итогам проведения весеннего комиссионного смотра со
стояния ОТ и ПБ в 2016 году.

Инженеры по охране труда подразделений являются главными «регуляторами» как про
цесса обучения, так и процесса соблюдения правил электробезопасности на местах и поэ
тому при формировании тестов были учтены нарушения и пробелы, выявленные отделом 
ОТ и ПБ при проведении на предприятиях ЗАО «ЮКЖД» плановой работы по улучшению 
условий охраны труда.

Все тесты были разработаны силами сотрудников отдела ОТ и ПБ Службы технической 
политики. Тестовые вопросы разработаны по отраслевой специализации каждого подраз
деления и, кроме того, выполнены в не стандартизованном виде, т.е. не содержащихся в дру
гих тестовых сборниках.

Тесты по электробезопасности содержали 20 вопросов, из которых 15 - на знание общих 
правил электробезопасности при обслуживании электрифицированных железнодорожных 
путей, 5– на знание правил электробезопасности, содержащихся в профильных инструкци
ях. На заполнение тестов отводилось время не более 1 часа.

По итогам рассмотрения результатов тестирования выявлено, что правильные ответы 
на первую группу вопросов дали 73% инженеров по охране труда, на вторую группу – 80%. 
Суммарный проходной балл – 11, был набран всеми участниками.

По 18 баллов набрали инженеры по охране труда ЛСО Ванадзор – Мацакян С.Ц., ЛСО 
Ереван – Саргсян М.Г., ЛСО Севан – Айрапетян О.Р., по 17 баллов инженеры по охране 
труда ПЧ Ванадзор – Мхитарян Т.Р., ПЧ Гюмри – Костанян М.Г., ПЧ Севан – Киракосян 
М.А.

Наибольший общий балл – 19, был набран инженером по охране труда ПДМ Санаин 
Арутом Гагиковичем Петро сяном, которому выражена благодарно сть.

Отдел ОТ и ПБ службы 
ТП ЗАО «ЮКЖД»
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ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» - 
эффективное, современное предприятие

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» является 100% дочерней компанией ОАО 
«Российские железные дороги» и осуществляет концессионное управление железнодорожной 
инфраструктурой Армении согласно подписанному меэвду РЖД и правительством Армении 13 
февраля 2008 г. концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с 
правом пролонгации еще на 10 лет.

В настоящее время ЗАО «ЮКЖД» является одним из крупнейших работодателей Армении, в 
Компании работают более 3 тысяч человек.

ЗАО «Южно-Кавказская же
лезная дорога» работает на 
рынке железнодорожных пе
ревозок Армении с 2008 года, осу
ществляя программы модерни
зации железнодорожной ин
фраструктуры, совершенствова
ния внутриреспубликанских и 
международных перевозок, раз-

построены и сданы в эксплуата
цию три основных железнодо
рожных моста, заменившие 
собой мосты 1898 года построй
ки: старейший в Армении Заман- 
линский мост, мост «Сатани ка- 
мурдж» и мост на перегоне Ко- 
бер-Туманян.

Было отремонтировано 437,5 
км пути, 70 стрелочных перево
дов, 52 переезда, 40 мостов и дру
гих объектов, заменено более 
776,9 тыс. шпал, завершена мо
дернизация базы путевой машин
ной станции и механизированной 
дистанции пути в Санаине, про
ведена реконструкция зданий о
сновных вокзалов Еревана, Ва- 
надзора и Гюмри.

За годы работы был произве
ден ремонт 326,6 км контактной 
сети и 48 подстанций (тяговых и 
трансформаторных), линий элек-

вития технического и гуманитар
ного сотрудничества с сопре
дельными государствами.

За это время ЮКЖД удалось 
сформироваться в качестве эф
фективной железнодорожной 
компании, обеспечивающей пе
ревозки пассажиров и грузов, реа
лизацию инвестиционных ин
фраструктурных проектов, на
правленных на развитие транс
портной системы Армении.

Став концессионным управ
ляющим ж елезной дороги  
Армении, ЮКЖД обязалась ин
вестировать в развитие и модер
низацию железнодорожной ин
фраструктуры Армении в 2008
2038 гг. 174,5 млрд. драмов. В пе
риод с 2008 по 2015 гг. уже инвес
тировано 104,6 млрд драмов (бо
лее $250 млн), из которых 77,6 
млрд -  в модернизацию инфрас
труктуры, а 26,9 млрд -  в обнов
ление подвижного состава.

За время работы ЮКЖД в 
Армении были проведены рабо
ты по модернизации инфрас
труктуры и обновлению подвиж
ного состава, практически с нуля

троснабжения протяженностью
207,6 км, восстановлена элек
трическая централизация на 6 
станциях и полуавтоматическая 
блокировка на 14 перегонах (227 
км).

В рамках модернизации пар
ков подвижного состава, в час
тности, приобретено 60 вагонов 
МВПС, 10 тепловозов ЧМЭ-3, 8 
электровозов ВЛ-10, отремонти
ровано 700 грузовых, 27 пасса
жирских вагонов.

Среди основных крупней
ших инфраструктурных проек
тов, осуществленных Южно
Кавказской железной дорогой, 
можно назвать масштабную реко
нструкцию локомотивного и ва
гоноремонтного депо в городе 
Гюмри, что позволило создать со
временный машиностроитель
ный комплекс.

В настоящее время созданы 
новые участки по ремонту колес
ных пар, электрических двигате
лей и испытанию воздушных ре
зервуаров. Модернизированы су
ществующие производственные 
участки.

Новое оборудование, кото
рым оснащены оба депо, позво
ляет применять современные тех
нологические процессы для об
служивания и ремонта парка ваго
нов, тем самым существенно по
вышая качество работ и снижая 
эксплуатационные издержки.

Налажен ремонт электрово
зов и тепловозов на территории 
Армении. 25 декабря 2014 года в 
Гюмрийском локомотивном депо 
состоялась торжественная цере
мония ввода в эксплуатацию пер
вого электровоза, прошедшего ре
монт в объеме ТР-3 на террито
рии Армении за последние 25 
лет. В 2015 году мы сдали и пер
вый тепловоз, прошедший ре
монт в Ереванском вагонно
локомотивном депо.

ЗАО «Южно-Кавказская же
лезная дорога» уделяет особое 
внимание развитию сферы пасса
жирских перевозок, способствуя 
реализации конституционного 
права граждан на свободу пере
движения, несмотря отсутствие 
сообщения с некоторыми из со
седних стран.

ЮКЖД организует курсиро
вание двух международных поез
дов: Ереван-Тбилиси-Ереван (с о
ктября по июнь) и Ереван- 
Батуми-Ереван (с июня по о
ктябрь), имеющих категорию 
фирменного поезда.

За счет улучшения состояния 
железнодорожной инфраструк
туры ЮКЖД удалось сократить 
на 6 часов время следования попу
лярного у населения фирменного 
поезда «Армения» маршрутом 
Ереван-Батуми.

Вагоны фирменного поезда 
оборудованы кондиционерами, 
полностью соответствуют техни
ч е с к и м ,  с а н и т а р н о 
гигиеническим нормам и требо
ваниям безопасности. Поезд по 
всему маршруту сопровождают 
сотрудники Полиции, так что пас
сажиры могут чувствовать себя 
полностью защищенными. В 
купе повышенной комфортности

и СВ предоставляется бесплат
ная Wi-Fi связь.

По сравнению с 2008 годом 
в 2015 году число перевезенных 
поездом пассажиров возросло с
8,6 тыс. до 34 тыс. человек.

Проведена большая работа 
по привлечению пассажиров, в 
частности, в международном со
общении. Внедрена автомати
зированная система продажи би
летов на международные поез
да «Орион», благодаря которой 
время оформления одного биле
та было сокращено с 10 до 2 ми
нут. Это позволило избежать о
чередей в билетных кассах, уве
личив продажи билетов на 
треть. Летом 2012 года была 
внедрена система интернет- 
продажи билетов на междуна
родные поезда, которая приоб
ретает все большую популяр
ность.

ЗАО «ЮКЖД» проводит по
следовательные работы по по
вышению качества предлагае
мых пассажирам услуг и уров
ня комфорта в поездах.

В настоящее время посре
дством установленных на вок
зале «Ереван» терминалов осу
ществляется продажа билетов 
на пассажирские поезда ОАО 
«РЖД».

ЗАО «ЮКЖД» активно ра
ботает на рынке грузовых пе
ревозок Армении, расширяя ге-

вых и контейнерных перевозок 
по маршруту Иран-Европа и в об
ратном направлении через тер
минал на железнодорожной стан
ции «Ерасх». Существующая ин
фраструктура ЮКЖД позволяет 
эффективно использовать эту воз
можность для активизации пе
ревозок грузов в данном направ
лении.

Проводимая Компанией по
литика по модернизации ин
фраструктуры положительно ска
залась на эффективности эксплу
атационной работы железной до
роги. Так, транзитное время дос
тавки груза сокращено более чем 
в два раза, время простоя под 
одной гр;

добства грузоотправителей де
йствует Центр транспортных у
слуг, являющийся единым цен
тром по работе с клиентами.

Здесь клиентам предостав
ляется полная логистическая 
схема перевозки груза с учетом 
расстояния, объема и срока дос
тавки, в комплексе с дополни
тельными услугами по работе с 
терминалами. А внедрение авто
матизированных систем позво
ляет клиенту не только офор
мить заказ на перевозку и пе
ревозочные документы, контро
лировать наличие средств на 
своем лицевом счете, но и осу
ществлять все необходимые де-

раза, среднии вес поезда увели
чился более чем на треть.

С 2009 года Компания реали
зует совместный с грузинскими 
коллегами проект курирования у-

ографию международных пе
ревозок. В настоящее время Ком
пания осуществляет их в 75 
стран мира.

Совместно с М инисте
рством транспорта и связи 
Армении ведутся активные рабо
ты по использованию транзитно
го потенциала страны для грузо

скоренного контейнерного поез
да из порта Поти на станцию Кар- 
мир Блур в Ереване. Изначально 
казавшийся малоперспективным 
из-за достаточно острой конку
ренции с автотранспортом про
ект принес большие результаты. 
Благодаря сквозной тарифной 
ставке, четкому графику курси
рования не меньше двух раз в не
делю и сокращению времени 
транзита до 30 часов, объем кон
тейнерных перевозок ЮКЖД у
двоился.

В настоящее время компани
ей предпринимаются работы по 
привлечению на железную доро
гу новых объемов грузовых пе
ревозок, ведется работа с клиен
тами, которая осуществляется по
средством Дорожного центра 
фирменного транспортного об
служивания. В его составе для у

иствия в онлайн режиме.
Особое внимание Компания 

уделяет вопросам безопасности 
на железной дороге, в первую о
чередь, осуществляя работу по 
контролю за качеством ремонта 
инфраструктуры. Предпринима
емые меры уже дают ощутимый 
результат - существенно сокра
тилось число сходов вагонов на 
ЮКЖД: если в 2008 году было за
регистрировано 97 подобных слу
чаев, то в 2015 году -  ни одного, а 
балловая оценка пути снижена 
до 87 единиц.

Следует также отметить, что 
на момент начала работы ЮКЖД 
в Армении в 2008 году все кило
метры железной дороги имели не
удовлетворительную оценку, в 
настоящее время неудовлетвори
тельных километров нет.

ЗАО «ЮКЖД» и дальше про
должит работу в Армении. Сей
час перед железной дорогой 
стоит множество задач: обеспе
чение безопасности движения по
ездов, совершенствование рабо
ты по привлечению на железную 
дорогу новых объемов перевозок 
грузов, обеспечение комфорта и 
безопасности пассажиров, сба
лансирование доходных и рас
ходных статей бюджета, выпол
нение программ ресурсосбере
жения и оптимального использо
вания трудовых ресурсов, мно
гое другое. И мы уверены в их у
спешном выполнении.

Статья из 
газеты «Евразия-Вести»

октябрь-декабрь, 2016 г.
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В День знаний ЗАО «Ю КЖД» вновь преподнесло 
праздничный подарок ученикам школы села Фиолетово

Кроме пополнения библиотечного фонда, ЗАО «ЮКЖД» преподнесло в дар школе профессиональ
ный жарочный шкаф, где будут выпекаться хлебобулочные изделия для учеников школы, а также отре
монтировало одно из помещений учебного заведения.

Во время торжественной линейки лучшие ученики школы получили в дар от гендиректора ЗАО 
«ЮКЖД» книги. Директор сельской школы, где, к слову, обучается около 140 учеников, Валерий Мирза- 
бекян вручил руководителю компании благодарственную грамоту за осуществленные за годы сотрудни
чества ремонтные работы, в том числе восстановление кровли, библиотеки, классных комнат, где старые о
конные блоки были заменены на пластиковые и многое другое.

Это уже не первый опыт содействия фиолетовской школе. Ранее Компания также оказала школе по
мощь в проведении ремонтных работ и оснащении класса интерактивного обучения, неоднократно дари
ла книги, учебники и методические материалы по русскому языку.

А годом ранее ЮКЖД отремонтировала не эксплуатировавшийся более 20 лет -  после землетрясения 
в Армении -  спортивный зал, восстановила систему отопления и кровлю, осуществила косметический ре
монт обоих корпусов здания школы.

День знаний 1 сентября в общеобразовательной школе села Фиолетово, где компактно про
живают молокане, был вдвойне праздничным. Сегодня в сельской школе не только приветствова
ли первоклашек, но и получили в подарок от ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» 100 
новых книг для школьной библиотеки.

Первоклассников и учеников школы приветствовали генеральный директор ЗАО «ЮКЖД» 
Сергей Валько и советник посольства России в Армении Александр Васильев.

Гендиректор ЮКЖД Сергей Валько на торжественной линейке поздравил учеников с Днем 
знаний.

«1 сентября - это действительно праздник, начало нового учебного года, приобретение ново
го уровня знаний. Учитесь, читайте, становитесь лучше, становитесь гордостью своих родите
лей и школы», - напутствовал С. Валько первоклассников и ребят постарше.

Генеральный директор ЮКЖД подчеркнул, что компания не прекратит работу и взаимоде
йствие со школой. Вот и сегодня фонд школьной библиотеки пополнен более чем 100 новыми 
книгами. Как подчеркнул руководитель компании, это подарок не только от ЮКЖД, но и частный 
подарок одного из сотрудников Артура Чобаняна.

На ЮКЖД прошел осенний строевой смотр 
Службы безопасности

Служба безопасности ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» 30 сентября провела осенний 
строевой смотр, целью которого является повышение уровня эффективности работы в осенне-зимний 
период и подготовленности сотрудников.

Во время смотра руководящим составом Службы безопасности во главе с и.о. начальника Арменом 
Петросяном был проверен уровень готовности сотрудников СБ. Особое внимание было уделено про
верке спецформы, служебных удостоверений и разрешений на ношение оружия.

Также были даны поручения по соблюдению устава Службы и общих норм безопасности, отмечен 
прогресс в деле повышения эффективности работы структуры.

По поручению руководства, отдельная работа будет проведена с первозимниками -  сотрудниками 
службы, пришедшими на работу на железную дорогу в этом году. Каждый из них будет прикреплен к на
ставнику, который и будет следить за работой новичков.

П О З Д Р А В Л Я Е М  
НАШ ИХ Ю БИЛЯРОВ
Октябрь
01.10.1966 Саргсян Гоар Сержиковна 
Начальник отдела кадров - заместитель 
начальника службы управления 
персоналом и социального развитя
01.10.1966 Мноян Сережа Суренович 
Монтер пути
02.10.1966 Аракелян Карен Гамлетович 
Старший коммерческий ревизор
03.10.1956 Аракелов Гарник 
Мартикович
Ведущий метролог
03.10.1956 Егиазарян Арцрун Жораевич 
Электромеханик
05.10.1966 Мадоян Вачаган Размикович 
Дежурный по переезду
07.10.1966 Оганесян Тигран Валерьевич 
Заместитель начальника станции 
Ванадзор
09.10.1966 Галикян Грачья Норайрович 
Дежурный электромеханик- 
администратор
10.10.1956 Петросян Армен 
Ворошилович
Помощник машиниста пригородных 
поездов
12.10.1966 Шахназарян Гагик Сергеевич 
Монтер пути
14.10.1956 Алоян Грач Рафикович 
Начальник
15.10.1956 Гарсоян Сурен Оганесович 
Дежурный по переезду
18.10.1956 Дарбазян Анаит Георгиевна 
Библиотекарь
24.10.1966 Саргсян Гагик Ашотович 
Дежурный по вокзалу Ереван
25.10.1966 Гаспарян Марина 
Владимировна
Дежурны по станции станции „Нурнус”
29.10.1956 Согоян Ашот Симонович 
Крановщик

Ноябрь
01.11.1966 Бозоян Мигран Седракович 
Монтер пути
03.11.1956 Аюнц Меружан Размикович 
Дежурный электромеханик
05.11.1956 Аветисян Гаяне Вардгесовна 
Ведущий специалист
16.11.1956 Бекчян Гаяне Карленовна 
Ведущий экономист по 
международным расчетам
28.11.1956 Амирджанян Самвел 
Вагинакович
Машинист электровозов
30.11.1956 Смирнов Геннадий 
Николаевич
Начальник Дирекции

Декабрь
03.12.1956 Устян Хачик Герасимович 
Машинист электровозов
07.12.1956 Алексанян Зарик 
Патвакановна
Техник по механизации
09.12.1966 Нерсисян Артур Камсарович 
Осмотрщик-ремонтник вагонов
11.12.1956 Bегджанян Нина Левоновна 
Дежурный по переезду
17.12.1966 Давитавян Артур Сейранович 
Помощник заместителя генерального 
директора по безопасности
17.12.1966 Шекоян Гамлет Пашикович 
Начальник караула
19.12.1956 Егоян Геворг Петросович 
Дежурный электромеханик
30.12.1966 Харатян Гамлет Лавазяевич 
Помощник машиниста автоматрисы
31.12.1956 Бадалян Вардан Артемович 
Дежурный электромеханик
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