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Հարավկովկասյան երկաթուղու կողմից 

իրականացված խախտումների համառոտ նկարագիր 

 

    13.02.2008թ. Հայաստանի Հանրապետության ( ի դեմս ՀՀ տրանսպորտի և կապի 

նախարարության) «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական 

ընկերության և «Ռուսական երկաթուղիներ» բաց բաժնետիրական ընկերության 

միջև կնքվել է «Հայկական երկաթուղու համակարգը «Ռուսական երկաթուղիներ» 

ԲԲԸ-ի կողմից ստեղծված «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ը փոխանցելու 

մասին» կոնցեսիոն պայմանագիրը՝ ՀՀ երկաթուղային ենթակառուցվածքը 30 տարի 

ժամկետով օգտագործելու իրավունքով։ Ենթակառուցվածքն օգտագործելու 

իրավունքը ստանալուն հետ մեկտեղ «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն պարտավորվել է 575 մլն. ԱՄՆ 

դոլարի ներդրումներ կատարել կոնցեսիոն ակտիվների (երկաթուղային 

ենթակառուցվածքների) արդիականացման նպատակով։   

Նաև, երեք ամիս անց կնքվել է ևս մեկ պայմանագիր՝ թիվ 10 առ 13.05.2008թ., 

որով  «Հայկական երկաթուղի» ՓԲԸ-ն իր 2447 միավոր շարժակազմը (բեռնատար 

վագոններ-2035, էլեկտրաքարշեր-41, շոգեքարշեր-55, էլեկտրագնացքներ-6, 

ուղևորավագոններ-158,  հատուկ վագոններ-92) վաճառել է «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ը 

ընդհանուրը 849,167 մլն. դրամ (մոտ 2,5 մլն.ԱՄՆ դոլար) գումարով, որպես վերջինիս 

սեփականություն։ Նշենք, որ մեկ միավոր էլեկտրաքարշի արժեքը կազմում է մոտ 

900 մլն. դրամ:  

Ընդ որում վաճառքի պահին նշված 2447 միավոր շարժակազմից 1591 միավորի 

մնացորդային արժեքը ճանաչվել է զրոյական ( հաշվի չի առնվել անգամ նրանց 

արժեքը, որպես մետաղական ջարդոն)։ 

Համաձայն կոնցեսիոն պայմանագրի, շարժակազմը չի համարվում կոնցեսիոն 

ակտիվ, և պայմանագրի ոչ մի կետում նշված չէ, որ շարժակազմի վրա ներդրումային 

գումարները պետք է ծախսվեն։    

Համաձայն «ՀԿԵ» ՓԲԸ տնօրինության կողմից մամուլում արված 

հայտարարությունների 2008-2020թթ. իրականացվել է մոտ 130 մլրդ. ՀՀ դրամի կամ 

300 մլն. ԱՄՆ դոլարի ներդրումներ, որոնք ուղղվել են երկաթուղային 

ենթակառուցվածքների արդիականացմանը և շարժակազմի թարմացմանը։ 

Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ գործող երկաթուղային ցանցը ընդամենը 726 կմ է, իսկ 1կմ 

նոր գծի կառուցումը, համաձայն տարբեր հարցումների և մեր կողմից կատարված 

մանիտորինգի, կարժենա մոտ 250.000 ԱՄՆ դոլար: Այստեղից եզրակացություն, որ 

եթե «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն իրենց ներկայացրած 300 մլն. դոլարից 181մլն. դոլար հատկացներ, 

ապա 726 կմ ամբողջությամբ նոր գիծ կկառուցեր, ինչը որ տեղի չի ունեցել: Իսկ 

մանցած մոտ 119 մլն. դոլարով կարելի էր ամբողջությամբ գնել նոր շարժակազմ: 

 

 

 



 

 

 

Ներկայացնում ենք մի քանի փաստեր տարբեր ոլորտներում տեղի ունեցած, մեր 

կարծիքով անօրինականությունների մասին 

 

1.  Էլեկտրաքարշեր, ջերմաքարշեր (լոկոմոտիվներ) և բեռնատար 

 վագոններ 
 

1.1 2008-2010թթ. «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն իրականացրել է 60-70-ական թվականների 

արտադրության մի քանի տասնյակ էլեկտրաքարշերի և ջերմաքարշերի 

(լոկոմոտիվների) վերանորոգում, ծախսելով մոտ 900 մլն. ՀՀ դրամ մեկ միավորի 

վերանորոգման համար։ Տարօրինակ է, որ մի ամբողջ երկաթուղու շարժակազմ ձեռք 

բերել ընդամենը մոտ 849 մլն. դրամով (մոտ 2,5 մլն.ԱՄՆ դոլարով), իսկ մեկ  

էլեկտրաքարշի կամ ջերմաքարշի  վերանորոգման համար ծախսել մոտ 900 մլն. 

դրամ (մոտ 3 մլն.ԱՄՆ դոլար)։ Փաստացի ստացվում է, որ մի ամբողջ շարժակազմի 

արժեքը այնքան է, որքան մեկ միավոր շարժակազմի վերանորոգման արժեքը։ Ի դեպ 

արդիականացվել են այն նույն շարժակազմի միավորները, որոնք գնվել են ՀՀ 

կառավարությունից: 

Այս ամենը փաստացի գրված է ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության 

կողմից 2015թ. իրականացված «ՍՈՍ» աուդիտի ակտում։ Որպես համեմատություն 

նշենք, որ ԱՄՆ ընկերության նոր էլեկտրաքարշի արժեքը, որը արտադրվում է 

Ղազախստանում, կազմում է 2,4-ից մինչև 4 մլն.ԱՄՆ դոլար։ Ամերիկյան մեկ ուրիշ 

ընկերության էլեկտրաքարշերը, որոնք արտադրվում են Հնդկաստանի համար, 

վաճառվել են 100 միավոր քանակով, 2,3 մլն. ԱՄՆ դոլար մեկ միավորի համար, 

չինական էլեկտրաքարշերի արժեքը տատանվում է 1,2-2 մլն. ԱՄՆ դոլարի 

սահմաններում, ֆրանսիական նոր էլեկտրաքարշի արժեքը կազմում է մոտ 4 

մլն.եվրո։   

Ի դեպ,  համաձայն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կողմից 2015թ. 

իրականացված աուդիտի ակտի, վերը նշված վերանորոգված էլեկտրաքարշերի մեծ 

մասը 1 տարի հետո դուրս են գրվել զրոյական մնացորդային արժեքով, հաշվի 

չառնելով, որ մեկ միավորի քաշը որպես մետաղ  կազմում է տասնյակ տոննաներ 

(սկսած 27 տոննայից ուղևորափոխադրող վագոն, լոկոմոտիվ-էլեկտրոքարշ մոտ 200 

տոննա): 
 

1.2 ՀԿԵ-ն 2018թ. Վրաստանի Ռուսթավի քաղաքի վագոնա-վերանորոգման 

գործարանից ձեռք է բերել 40 բեռնատար վագոններ, վճարելով մեկ միավորի համար 

41000 ԱՄՆ դոլար, ներկայացնելով դրանք որպես նոր վագոններ։ Այնինչ, Ռուսթավի 

քաղաքի վագոնա-վերանորոգման գործարանը զբաղվում է վագոնների 

վերանորոգմամբ, կամ պահեստամասերից կամ ապամոնտաժման ենթարկված 

վագոնների մասերից վագոնների հավաքմամբ, այլ ոչ թե նոր վագոնների 

արտադրությամբ։ Ի դեպ, ՌԴ-ում վագոն արտադրող ցանկացած գործարանի մեկ 

նոր վագոնի արժեքը կազմում է մոտ 35 հազար ԱՄՆ դոլար: Ստացվում է, եթե վերը 



նշված գործարքը իրականացվեր ռուսական որևէ  վագոնաշինական  գործարանի 

հետ, ապա կտնտեսվեր շուրջ 200 հազար ԱՄՆ դոլար գումար։  

 

1.3 Մեր ունեցած տվյալներով 2014-15թթ. Ռուսթավի տեղափոխվեց մոտ 360 

բեռնատար վագոն, Հայաստան վերադարձվեց մոտ 30 վերանորոգված վագոն։ 

Հատկանշական է այն փաստը, որ տեղի է ունեցել չարաշահում, սակայն որևէ 

պաշտոնյայի մեղադրանք չի առաջադրվել,  և արդյունքում ոչ ոք չի պատժվել (կարող 

ենք տրամադրել վերը նշված 360 վագոնների համարները): 

 

2. Գծային տնտեսություն 
 

2.1 Ենթակառուցվածքների կազմի մեջ մտնող գծային տնտեսության անմխիթար 

վիճակի մասին խոսում են բազմաթիվ երկաթուղային պատահարները, որոնց 

արդյունքում տուժվում են մարդիկ, մեր երկրի գծային տնտեսությունը, շրջակա 

միջավայրը։ Հիշենք 7 տարի առաջ, ինչպես շուռ եկան և այրվեցին «CPS» 

ընկերությանը պատկանող, բենզինով լցոնված 4 վագոնները։ ՀԿԵ-ն կրեց մոտ 200 

մլն. դրամի վնաս, և մինչ հիմա դեռ չեն հատուցվել այդ 4 լրիվ նոր արտասահմանյան 

վագոնների գումարները, որոնց արժեքը տարեցտարի ավելանում է և ներկա պահին 

կազմում է մոտ 1 մլն. ԱՄՆ դոլար, իսկ դրանց արժեքը 2013թ. կկազմեր մոտ 280 

հազար ԱՄՆ դոլար։ Տեղեկացնում ենք, որ տվյալ գծային հատվածում կատարվել էին 

կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ և հանձնվել շահագործման վթարից մոտ 

2 շաբաթ առաջ։  
 

2.2 2019թ. հուլիսի 29-ին Թումանյան կայարանում գծերի անսարքության 

պատճառով շուռ եկան և այրվեցին նույն «CPS» ընկերության բենզինով լցոնված 7 

վագոններ, ՀԿԵ-ին պատկանող էլեկտրաքարշը, հիվանդանոց տեղափոխվեցին 4 

հրշեջներ վնասվածքներով, շրջվեց և շարքից դուրս եկավ հրշեջ մեքենան, ինչպես 

նաև քանդվեց մոտ 400 մետր երկաթգիծ։  Ի դեպ հավաստի տեղեկություններով, 

նշված հատվածը, կապիտալ վերանորոգման է ենթարկվել 2019թ. հունվար-

փետրվար ամիսներին։ ՀԿԵ-ն տարածեց հաղորդագրություն, որ դա ահաբեկչական 

ակտ է, ուղղված հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացմանը, ինչը շատ 

արագ հերքվեց։  
 

2.3  2019թ. օգոստոսի 16-ին Հրազդան քաղաքի մոտ, նախնական տվյալներով,  

գծերի անսարքության պատճառով շուռ են եկել Սոթքի ոսկու հանքավայրից 

հանքաքար տեղափոխող բեռնատար գնացքի 9 վագոնները ։  

Այս դեպքերում նույնպես վթարի հիմնական պատճառ հանդիսացել է գծային 

տնտեսության անմխիթար և ոչ մի նորմատիվի չհամապատասխանող վիճակը։ 

Ներկայացրեցինք միայն երեք դրվագ բազում դեպքերից, որոնցից հետո ոչ մի 

բարձր պաշտոնյա աշխատանքից չի հեռացվել, պատասխանատվության չի 

ենթարկվել, իսկ հարուցված քրեական գործերը սովորության համաձայն մնացել են 

անավարտ, կամ կարճվել են։  

Ի դեպ, 2019թ. օգոստոսի 2-ին, Թումանյան կայարանում տեղի ունեցած 

պատահարից մի քանի օր անց,  ՀԿԵ-ի օրվանը նվիրված միջոցառման ժամանակ, 



գլխավոր տնօրեն Վալկոն ղեկավար կազմին պարգևատրել է նվերներով և 

թանկարժեք ժամացույցներով։  

 

 

3. Անվտանգության ծառայություն  
 

    3.1 Համաձայն «ՀԿԵ» ՓԲԸ ներքին աուդիտի ծառայության կողմից կատարված 

ուսումնասիրությունների, բազմաթիվ խախտումներ են հայտնաբերվել ՀԿԵ 

անվտանգության ծառայության ֆինանսատնտեսական գործունեությունում։ 

Անհիմն պատճառներով 2012թ. ուռճացվել են անվտանգության ծառայության 

հաստիքները, հատկացվող ֆինանսական միջոցները անհիմն տասնապատկվել են: 

Մասնավորապես, անվտանգության ծառայության ղեկավարությունը խախտել է 

ՀԿԵ տնօրենի թիվ 199/1p առ 04.10.2012թ. «Անվտանգության ծառայության ուժերի 

միջոցով Իջևան-Դիլիջան տեղամասի ենթակառուցվածքների օբյեկտների 

պահպանության վերաբերյալ» հրամանը, չի իրականացրել Իջևան-Դիլիջան 

տեղամասի  պահպանությունը, ինչի արդյունքում նշված տեղամասում գտնվող 

ենթակառուցվածքները թալանվել են, իսկ կայարանների շենքերը տեղի 

բնակչության կողմից վերածվել են անասնագոմերի և նույն իրավիճակը տիրում է առ 

այսօր։ Կից ներկայացնում ենք:  
 

    3.2 Անվտանգության ծառայությունում աուդիտի կողմից ֆիքսվել է տարբեր 

բնույթի չարաշահումներ կապված վառելիքի, շինարարական նյութերի, հատուկ 

համազգեստի, էլեկտրական հոսանքի և կապի մալուխների կորուստների և 

յուրացումների փաստեր: 
 

3.3 Անվտանգության ծառայության ավտոմեքենաների շահագործման ժամանակ 

թույլ են տվել չարաշահումներ, որոնց հետևանքով դուրս է գրվել մեծաքանակ 

մաշտաբի վառելիք և ավտոպահեստամասեր: Սրանք փաստեր են, որոնք նշված են 

ներքին աուդիտի եզրակացության մեջ։  
 

     3.4 2012թ.-ից հետո վերակնքվել են պայմանագրեր ՀՀ Ոստիկանության ՊՊԳ 

Վարչության հետ,  կամուրջների և թունելների պահպանության մասով, որը 

համաձայն մեր ունեցած տվյալների մոտ 10 անգամ գումարային առումով 

գերազանցել է նախկին պայմանագրերը և կազմել է մոտ 270 մլն. դրամ։ Այս ամենը 

սկսվել է 2012թ.-ից ՀԿԵ գլխավոր տնօրենի անվտանգության գծով տեղակալի  

պաշտոնում ոմն Արմեն Դարբինյանի նշանակվելուց հետո։ Տվյալ 

անձնավորությունը նաև հայտնի է ՀԿԵ-ի հետ համագործակցող մասնավոր 

ընկերություններից, ԱԱԾ-ի և ՖՍԲ-ի անունից  գումարներ շորթելով և 

ընկերությունների հիմնադիրներից մասնաբաժին պահանջելով։ Օրինակ ենք բերում 

«Շին Արտս» և «Լիոն Փրինթինգ Սերվիս» ՍՊԸ-ների հիմնադիրների հետ 2014թ.-ի 

մարտ-ապրիլ, 2017թ.-ի ապրիլ, 2018թ. փետրվար-մարտ ամիսներին տեղի ունեցած 

միջադեպերը, որոնց արդյունքում հարուցվել են քրեական գործեր, և «Լիոն 

Փրինթինգ Սերվիս» ընկերությունը  ճանաչվել է տուժող։ Այս ամենին իրենց 



մասնակցությունն են ունեցել նաև նույն անվտանգության ծառայության մի քանի 

բարձր պաշտոնյաներ, որոնք նախկինում հանդիսացել են ԱԱԾ գնդապետներ և 

փոխգնդապետներ։  

     Ահա թե ինչով է զբաղվում ՀԿԵ անվտանգության ծառայությունը, թե ինչպես են 

ԱԱԾ-ի անունից վախեցնում և ահաբեկում երկաթուղայիններին ՀԿԵ 

անվտանգության ծառայության ղեկավարությունը, պարզ երևում է Գագիկ  

Շամշյանի  2018թ.  Նոյեմբերին  նկարահանած տեսանյութում։  
https://youtu.be/wT4ocADAtnE 

 

4. Սուբսիդավորման ծախսեր և հաշվապահություն  

4.1  Յուրաքանչյուր տարի, մասնավորապես մայիս ամսին ՀՀ բյուջեից ՀԿԵ-ին 

որպես ուղևորափոխադրումների գծով ծախսերի սուբսիդավորման գումար 

հատկացվում է շուրջ 300 և ավել մլն.դրամ, իսկ ՀԿԵ-ի կողմից 

ուղևորափոխադրումների գծով ծախսերը ավել ցույց տալու նպատակով 

հաշվարկներում միտումնավոր ներառվում են այլ ծախսեր։  
 

4.2 Կոնցեսիոն պայմանագրում հստակեցված չէ սուբսիդավորման չափի 

հաշվարկման մեթոդիկան՝ բոլոր այն եկամուտների և ծախսերի հստակ թվարկումը, 

որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակի ձևով մասնակցում են այդ հաշվարկին։ 

Նախորդ տարիներին «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ում իրականացված անկախ աուդիտորական 

ստուգումների արդյունքում պարզվել է, որ ՀՀ Կառավարության կողմից 

ուղևորափոխադրումների գծով հատկացվող ծախսերի սուբսիդավորման չափերի 

որոշման հաշվարկներում ներառվել են այնպիսի ծախսեր, որոնք ուղղակիորեն չեն 

հանդիսանում ուղևորափոխադրումների մաս։ Ստուգումների արդյունքում 

պարզվել է, որ այդ ծախսերի չափաքանակը կազմել է 5 մլրդ. 485,268 հազար դրամ։ 

Այս ամենը մեր խորին համոզմամբ արվել է միտումնավոր, որի արդյունքում ՀՀ 

Կառավարությունը սուբսիդավորել է ուղևորափոխադրման արհեստականորեն 

ուռճեցված ծախսերը։ 

 

5. Ուղևորափոխադրումներ    
     
    5.1 Ուղևորափոխադրումների մասով, հատկանշական է այն փաստը, որ 

ներկայումս Հայաստանի տարածքում ՀԿԵ-ն  իրականացնում է 

ուղևորափոխադրումներ Երևան-Գյումրի, Երևան-Երասխավան և Երևան-Շորժա 

(ամառային սեզոնին) ուղղություններով։ Երևան-Գյումրի ուղղության վրա 

շահագործվում են հին 60-70-ական թվականների էլեկտրագնացքներ, որը 

համացանցի սոցցանցերում մեր երկիրը դարձել է տարբեր երկրներից ժամանած 

զբոսաշրջիկների ծաղրի առարկա։ Որպես ապացույց ներկայացնում ենք այդ 

հրապարակումների և մեկնաբանությունների  էլեկտրոնային հասցեները` 

https://youtu.be/GQimXfL1KJo                https://youtu.be/S1XWxLvbbtc  

https://youtu.be/tUT3H_MO_DY            https://youtu.be/ayV9wIX7mn4  

https://youtu.be/wT4ocADAtnE
https://youtu.be/GQimXfL1KJo
https://youtu.be/S1XWxLvbbtc
https://youtu.be/tUT3H_MO_DY
https://youtu.be/ayV9wIX7mn4


https://www.azatutyun.am/a/30103014.html?fbclid=IwAR25cxTMacXXKCHFs2df4jKYYHXucLI

VDdEzrWuNQtTvIbAeuAoEUkfwFAU  

https://www.youtube.com/watch?v=wT4ocADAtnE&feature=youtu.be 

       5.2 2017 և 2019թթ. ՀԿԵ-ն ձեռք է բերել երկու նոր, երկու վագոնից բաղկացած 

էլեկտրագնացք, ամեն միավորի համար վճարելով աստղաբաշխական գումար՝  139  

մլն. ՌԴ ռուբլի (մոտ 2,4 մլն.ԱՄՆ դոլար), և սկսել է շահագործել Երևան-Գյումրի 

ուղղության վրա։ Բայց ի տարբերություն մեր երկու հարևան երկրների, 

ուղևորափոխադրումների արժեքը այդ երկու գնացքով թանկացրել է 75%-ով։ 

Տեղեկացնում ենք, որ հարևան երկրներում՝ Վրաստանում և Ադրբեջանում 

ուղևորափոխադրումները նոր շարժակազմ գնելու դեպքում չեն թանկացել և դրա 

պատճառով արձանագրվել է ուղևորափոխադրումների շեշտակի աճ։ Օրինակ, 

Ադրբեջանում 2018թ. հունվար-հունիս ամիսներին տեղափոխվել է մոտ 900 հազար 

ուղևոր, իսկ 2019թ. հունվար-հունիս ամիսներին ուղևորահոսքը կազմել է մոտ 1 մլն. 

600 հազար ուղևոր։   
 

5.3 Անմխիթար վիճակում են գտնվում 70-ական թվականների արտադրության 

Երևան-Թբիլիսի, Երևան-Բաթումի էքսպրես գնացքները։     

Ըստ ՀԿԵ հայտարարությունների Երևան-Թբիլիսի, Երևան-Բաթումի գնացքների 

ուղևորատար վագոնները մոտ 2 տարի առաջ ենթարկվել են վերանորոգման, ինչը չի 

համապատասխանում «Ռուսական երկաթուղիներ» ԲԲԸ–ի 06.04.2006թ. թիվ 662-p 

շարժիչավագոնային շարժակազմի նորոգումների և տեխնիկական սպասարկման 

պլանային-կանխարգելիչ համակարգի Կանոնադրության» նորմերին։ Ստացվում է, 

որ ՀԿԵ ՓԲԸ-ն իրավունք չունի շահագործելու իր բոլոր գնացքները: Գնացքներից օգտվող 

ՀՀ քաղաքացիները բազմիցս արտահայտել են իրենց դժգոհությունները 

վագոններում տիրող սանիտարահիգիենիկ անմխիթար վիճակից, սպասարկման 

որակից, և հայտարարել, որ նախընտրելի է նշված ուղղություններով մեկնեն 

ավտոմոբիլային տրանսպորտով։ Կից ներկայացնում ենք այդ գնացքների 

անմխիթար վիճակը ապացուցող 2019թ. լուսանկարներ (լուսանկար 5, լուսանկար 6, 

լուսանկար 7,  լուսանկար 8, լուսանկար 9, լուսանկար 10, լուսանկար 11, լուսանկար 

12, լուսանկար 13)։  

5.4 Ուղևորափոխադրումների մասով ծախսերի հաշվարկը կատարվել է 

ուղղակի և անուղղակի ծախսերի բախշման միջոցով: Ուղղակի և անուղղակի 

ծախսերի բախշվել են երկու գործառնական սենգմենտների միջև: 

• ուղևորափոխադրումների գծով մատուցված ծառայություններ, 

• բեռնափոխադրումների գծով մատուցված ծառայություններ: 

Միտումնավոր ներկայացվել են երթուղային նոր ուղղություններ, որոնք 

նպաստել են սուպսիդավորման չափերի ուռճեցմանը, ինչը չի 

համապատասխանում իրականությանը: 

 

 

https://www.azatutyun.am/a/30103014.html?fbclid=IwAR25cxTMacXXKCHFs2df4jKYYHXucLIVDdEzrWuNQtTvIbAeuAoEUkfwFAU
https://www.azatutyun.am/a/30103014.html?fbclid=IwAR25cxTMacXXKCHFs2df4jKYYHXucLIVDdEzrWuNQtTvIbAeuAoEUkfwFAU
https://www.youtube.com/watch?v=wT4ocADAtnE&feature=youtu.be


 

 

Հաշվապահության կողնից միտումնավոր ուղղևորափոխադրման ծախսերի մեջ 

ներ են առվել բեռնափոխադրման ծախսերը, ինչի արդյունքում 2010-2013թթ. 

Հայաստանի Հանրապետությանը ներկայացված ուղղևորափոխադրման 

ծախսերի չափաքանակը ուռճեցված է եղել 4’ 928’354’000 դրամ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Կադրեր և արհմիություն 
 

6.1 Երկաթուղու վարչակազմը բաղկացած է տարբեր կլաններից։ Երկաթուղում 

գերիշխում է գլխավոր հաշվապահի կլանը (միայն հաշվապահությունում 

աշխատում են գլխավոր հաշվապահի 8 ամենամոտ հարազատները): Այս կլանը 

ամբողջությամբ ղեկավարում է երկաթուղու ֆինանսական հոսքերը: 
 

6.2 Ռուսական կլանը, որը ղեկավարում է գլխավոր տնօրենը և որը  ձեռքի տակ է 

վերցրել երկաթուղու մեծաքանակ մատակարարումը և ներդրումային գումարների 

հոսքը: 
 

6.3 Անվտանգության կլանը, բաղկացած ԱԱԾ-ից ու Ոստիկանությունից դուրս 

մնացած կամ թոշակի անցած գեներալներից, գնդապետերից, փոխգնդապետերից և 

այլ սպաներից: Կլանը ղեկավարվում է ԱԱԾ նախկին գեներալ-լեյտենանտ 

Դարբինյանի կողմից։ Նախկին ԱԱԾ-ականներից բաղկացած կլանը Դարբինյանի 

գլխավորությամբ զբաղվում է ՀԿԵ-ի գործընկեր հանդիսացող 

կազմակերպություններից գումարներ և մասնաբաժիններ շորթելու փորձերով, 

ինչպես նաև երկաթուղայիններին ահաբեկելու և հանցագործությունները կոծկելու 

գործերով,  ինչի պահով ՀՀ Քննչական կոմիտեում տրված են համապատասխան 

ցուցմունքներ և հարուցված են քրեական գործեր։ Այս կլանների «աշխատանքի» 

շնորհիվ երկաթուղում վերացել է արհմիություն հասկացողությունը, ինչը 

Հայաստանի ղեկավարությանը և հանրությանը զուրկ է պահում երկաթուղու 

ներսում տիրող իրականությունից։ Որպես փաստ ներկայացնում  ենք  Գագիկ 

Շամշյանի 2018թ. նոյեմբերին նկարահանած տեսանյութը (տեսանյութ 1):        

         

6.4 Նախկինում, հայկական երկաթուղիներում աշխատող երիտասարդ 

մասնագետները երկաթուղու ֆինանսավորմամբ գործուղվել են ՌԴ Սանկտ 

Պետերբուրգի և Դոնի Ռոստովի երկաթուղային տրանսպորտի ինստիտուտներ 

վերապատրաստման նպատակով, ինչը շարունակվել է նաև հայկական երկաթուղին 

2008թ. Կոնցեսիոն պայմանագրով «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ին 

հանձնելուց հետո։ Սակայն 2014թ-ին ՀԿԵ-ի նախկին գլխավոր տնօրեն Վիկտոր 

Ռեբեցի  նախաձեռնությամբ այդ  գործընթացը կասեցվել է, և առ այսօր որևէ 

մասնագետ վերապատրաստում  վերոհիշյալ  ուսումնական հաստատություններում 

չի անցել։ Նման իրավիճակը հանգեցրել է նրան, որ ներկայումս երկաթուղում 

զգացվում է որակյալ մասնագետների պակաս, ինչը բացասական ազդեցություն է 

թողնում երկաթուղու ենթակառուցվածքների և շարժակազմի որակյալ 

սպասարկման և շահագործման վրա։ Փոխարենը ՌԴ-ից Հայաստան գործուղվում են 

կադրեր, որոնք չունեն համապատասխան որակավորում և մասնագիտական փորձ, 

բայց փոխարենը ստանում են աստղաբաշխական աշխատավարձներ: 

 

 

 

 



 

 

 

7.  Փակված կայարաններ  
        

7.1 2008-2013թթ. ընկած ժամանակահատվածում ՀԿԵ տնօրինության որոշմամբ 

փակվել և կոնսերվացվել են 14 կայարաններ, ինչի իրավունքը նրանք չունեին։  Տվյալ 

դեպքում անհրաժեշտ էր ղեկավարվել «Երկաթուղային տրանսպորտի մասին» ՀՀ 

օրենքի պահանջներով (հոդված 20) և կայարանների փակումը, ինչպես նաև այդ 

կայարաններում գծերի ապամոնտաժումը իրականացնել ՀՀ Կառավարության 

թույլտվությամբ, համաձայնեցնելով լիազոր մարմնի հետ: ՀՀ կառավորությունը և 

լիազոր մարմինը գծերի ապամոնտաժման և կայարանների փակման 

համաձայնություն չեն տվել:  

 

 

 8.  Լաստանավի գործունեություն 

 8.1 «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի ղեկավարությունը համաձայն 

05.11.2018թ. թիվ 831 հրամանի վերջ դրեց Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև 

վագոնային բեռնափոխադրումներին: Համաձայն իրենց հայտարարությունների 

լաստանավը ուղարկվել է վերանորոգման, բայց իրականում միտումնավոր 

դադարեցվեց լաստանավի գործունեությունը: 

    Փաստորեն ռուսական ընկերությունը 10 տարի աշխատելուց հետո իսպառ 

վերացրեց Ռուսաստանի հետ վագոնային բեռնափոխադրումները: 

 

Մենք ուսումնասիրել ենք և եկել ենք այն եզրակացության, բոլոր այն 

հայտարարությունները, որոնք արվել են ՀԿԵ տնօրենների և «Ռուսական 

երկաթուղի» ԲԲԸ տնօրինության կողմից, չեն համապատասխանում 

իրականությանը և այդ բոլոր հայտարարությունները արվում են ՀՀ 

Կառավարությանը և հանրությանը մոլորեցնելու, ապատեղեկացնելու նպատակով։ 

Կարող ենք ներկայացնել այդ հայտարարությունների տեքստերը, տպագրված 

տարբեր ԶԼՄ-ներում, ինչպես նաև այդ հայտարարությունների իրականությունից 

հեռու գտնվելու ապացույցները։ 

 

Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի մոտ 40%-ի էլեկտրաֆիկացումը 

իրականացվում է երկաթուղուն պատկանող բաշխիչ էլեկտրակայանների միջոցով: 

Ցանկացած պահի, եթե հասունանա կոնֆլիկտ երկաթուղու և երկաթուղուց սնվող 

տեղային համայնքների միջև, երկաթուղին կարող է առանց իրավական 

պատասխանատվություն կրելու հոսանքազրկել տվյալ համայնքը, ինչը տեղի 

բնակչությանը և տեղական կառավարման մարմիններին կկանգնեցնի լուրջ 

խնդիրների առջև: 
























































