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Н

ародився 29 березня 1964 р. в с. Гюлістані Ша
умянівського району Азербайджанської РСР
в сім’ї службовця. Ще з дитинства цікавився
автомобілями та автомобілебудуванням, тож, коли поста
ло питання вибору майбутньої професії, довго не вагався.
Із 1982 до 1984 р. служив у лавах Збройних сил СРСР.
З 1984 до 1994 р. В. Г. Гулян обіймає різні посади у об
ласному підприємстві поштового зв’язку «Харківпошта»
Міністерства зв’язку України: слюсаря-ремонтника,
електрозварювальника, інженера цеху механізації, за
ступника головного інженера поштамту. Ваграм Генри
хович вважав, що саме він повинен покращити стан авто
парку, автошляхів та маршрутів перевезення пошти.
Із 1984 до 1991 р., без відриву від виробництва, на
вчався у Харківському автомобільно-дорожньому інсти
туті за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне гос
подарство», де здобув кваліфікацію інженера-механіка.
Це були незабутні роки його життя.
Із 1995 до 1997 р. обіймав посаду технічного дирек
тора обласного підприємства поштового зв’язку «Хар
ківпошта» Міністерства зв’язку України.
Із 1997 до 1998 р. В. Г. Гулян — генеральний дирек
тор обласного підприємства поштового зв’язку «Харків
пошта» Держкомзв’язку та інформатизації України.
Із 1999 р. до лютого 2013 р. — директор Харківської
дирекції Українського державного підприємства пошто
вого зв’язку «Укрпошта».
У 2001 р. закінчив Українську державну акаде
мію зв’язку ім. О. С. Попова у м. Одесі за спеціальніс
тю «Поштовий зв’язок, інженер телекомунікацій». За
ймався науковою діяльністю, є співавтором навчальних
посібників «Організація поштового зв’язку» (2000),
«Почтовая связь. Основы технологии» (2003), «История
развития средств связи на Харьковщине» (2003).
У 2002–2006 рр. Ваграма Генриховича обрано депута
том Харківської обласної ради IV-го, у 2006–2010 рр. —
V-го, а з 31 жовтня 2010 р. — VI-го скликань.
Із лютого до грудня 2013 р. працює головою Зміївської
районної державної адміністрації у Харківській області.
Із квітня 2014 р. до вересня 2014 р. — в. о. директора
Харківської дирекції Українського державного підпри
ємства поштового зв’язку «Укрпошта».

Із жовтня 2014 р. і до сьогодні — директор із питань
діяльності філій УДППЗ «Укрпошта».
Є членом-кореспондентом Української державної
академії зв’язку.
За сумлінну, наполегливу та самовіддану працю на
городжений: орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (відзна
ка Президента України), орденом «За заслуги» ІІ ступе
ня, срібною георгіївською медаллю «Честь. Слава. Труд»
ІV ступеня (міжнародний академічний рейтинг «Золо
та фортуна»), грамотою Верховної Ради України, Почес
ною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудним зна
ком «Почесний зв’язківець України» Державного комітету
зв’язку та інформатизації України, Почесною грамотою
з нагрудним знаком «Почесна відзнака» УДППЗ «Укрпо
шта», Почесною грамотою Харківської облдержадміністра
ції та Харківської обласної ради, відзнакою «Кращий робо
тодавець» (2002–2003), подякою генерального директора
УДППЗ «Укрпошта», Почесною грамотою за внесок у роз
виток галузі зв’язку (Державна адміністрація зв’язку).
Ваграм Генрихович Гулян заслужено може вважати
ся засновником «школи професіоналів у поштовій галу
зі». Його учні нині є очільниками структурних підрозді
лів Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Завдяки
його невичерпній енергії, професіоналізму, громадській
діяльності як депутата обласної ради, пошта користуєть
ся заслуженим авторитетом на Слобожанщині. В своїй
депутатській діяльності багато уваги надає роботі з мо
лоддю, матеріальному забезпеченню навчального проце
су та організації активного дозвілля, а також піклуєть
ся про людей похилого віку, інвалідів та ветеранів ВВВ.
Бере активну участь у районних заходах Дворічанського
району Харківської області.
Ваграм Генрихович має цікаве хобі, що зветься фі
лателія, — колекціонування й вивчення знаків пошто
вої оплати, до яких належать марки, етикетки, поштові
штемпелі (календарні й спеціальні погашення). Зібрав
близько трьох тисяч екземплярів марок, у їх числі всі
зразки марок незалежної України.
Разом із дружиною Наталею Савівною виховав сина
Артема, який працює в районній прокуратурі м. Харкова.
Життєве кредо Ваграма Генріховича: «Усе, що ро
биш, треба робити добре» (Ф. Бекон).

271

