CMYK

У станції Сянки –
рекреаційний
потенціал
За останній час на високогірній станції Сянки
відбулось чимало змін. Тут провели капітальний ремонт перону, впроваджується нова техніка. Недавно
встановили третій комп’ютер, оснащений суміщеним
АРМом товарного касира і прийомоздавача.
Невдовзі розпочнеться використання багатого
рекреаційного потенціалу Сянок – тут планується відкриття бази реабілітації параолімпійців. Реалізація
проекту, крім іншого, створить нові робочі місця для
тутешніх мешканців.
Ігор ПАРФЕНЮК
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ПРОВІДНИК У ВАГОНІ:

ÃÎÑÏÎÄÀÐ ×È Â²×ÍÈÉ “ÊÐÀÉÍ²É”?
Відверта розмова про здобутки та проблеми
відбулась між начальниками поїздів, провідниками
та керівництвом залізниці і дорпрофсожу
Фото Юрія ЮХНИЦЬКОГО

Тернопіль відзначився
вивантаженням

На станції Тернопіль за чотири місяці цього року,
порівняно з аналогічним періодом минулого, значно
зросла кількість вивантажених вагонів. За січень-квітень 2007 року тернополяни вивантажили 2 686 вагонів,
при плані – 2 445. Хоча обсяги навантаження на станції
значно менші, із роботою за цим показником також усе
гаразд: навантажено 484 вагони при плані 455.

Побільшало вантажів,
поменшало пасажирів

За перший квартал цього року Львівська залізниця
перевезла понад 5 мільйонів 720 тисяч тонн вантажів,
що складає 120 відсотків, порівняно з аналогічним
періодом минулого року. За січень-березень послугами залізничного транспорту скористалося понад 15
мільйонів пасажирів – на два відсотки менше, ніж за три
перші місяці торік.
Ірина МИКОЛАЄНКО

Квиткових кас
не бракуватиме
Влітку на Укрзалізниці діятиме 208 додаткових кас
для оформлення проїзних документів у далекому та
приміському сполученнях. Як зазначили у пасажирській
службі, на Львівській залізниці додаткових кас не відкриватимуть. Нині їхня кількість є достатньою для нормального обслуговування літніх пасажирських перевезень. А
от у Києві буде відкрито 30 додаткових квиткових кас, у
Криму – 7 пересувних кас. 16 додаткових кас діятиме на
Донецькій залізниці, 40 – на Одеській, 17 – на Південній,
52 – на Південно-Західній, 83 – на Придніпровській.

У

же традиційними стали зустрічі керівництва залізниці та дорпрофсожу із залізничниками різних професій.
Двадцять четвертого травня цього року у Палаці залізничників відбулася зустріч-нарада начальника залізниці
Михайла Мостового і голови дорпрофсожу Андрія Сенишина з
начальниками поїздів та провідниками пасажирських вагонів.
– Ми вирішили зустрітися з вами саме тепер, перед початком літніх пасажирських перевезень – відповідального періоду для усієї залізниці, – розпочав Михайло Мостовий. – Але,
перш ніж вислухати вас, хотілося б розповісти що зроблено
і що планується зробити для якісного обслуговування пасажирів.
Цього року ми плануємо відремонтувати 737 пасажирських
вагонів на загальну суму понад 35 мільйонів гривень, а капітально-відновлювальний ремонт пройдуть 26 вагонів.
Проводиться велика робота з модернізації установок кондиціювання повітря, зокрема, буде замінено такі установки
у 20-х вагонах. Також заплановано придбати 34 нових вагони
загальною вартістю 160 мільйонів гривень. Такими коштами
ми не володіємо, тому зараз проводиться оформлення документів на придбання цих вагонів у лізинг. Так само буде придбано й два електропоїзда та ряд колійної техніки.
– Наш діалог повинен бути нерозривно пов’язаний із життям та працею провідників і начальників поїздів, які є складовою частиною трудового колективу залізниці, – зазначив
голова дорпрофсожу Андрій Сенишин. – Ми сподіваємося на
відверту розмову і про здобутки, і про проблеми. Тільки така
позиція кожної із сторін у цьому діалозі є засобом ефективного впливу на стан справ у обслуговуванні пасажирів.
Начальники поїздів та провідники активно відгукнулися
на запрошення до відвертої розмови. У виступах звучали не
лише проблеми, але і слушні пропозиції щодо шляхів їхнього
вирішення.
(Закінчення на 2 стор.)

В турботах провідник
і у тривозі...
Нервовий погляд пасажира помічаю,
Бо він вечеряє щодня о цій порі.
Я принесу йому стакан смачного чаю,
Бо всі ми провідниці – кухарі.
Вокзали, станції, рівнини, перевали –
Безмежний світ, що пропливає у вікні.
Газету свіжу я для вас приготувала
І листоношею цікаво буть мені.
Я – няня, я – вантажник, помічник,
Стелю постелі, прибираю, витираю.
Я – контролер, офіціант, я – комірник
І медсестра, і ким я тільки не буваю?!
Вагон – як дім, а поїзд – наче місто.
Є в ньому все – від вулиць до квартир,
У місті нашому і затишно, і чисто,
Бо, якщо треба, я ще й командир.
В купе конфлікт гарячий раптом виникає,
Ще мить – і вже не буде вороття.
Суддівську мантію я поверх форми не вдягаю,
Але я справедлива, як суддя…
Чого я тільки не побачила в дорозі:
І радість, і біду, і плач, і сміх…
В турботах провідник і у тривозі:
Один для всіх, один на всіх, один за всіх…
Антоніна Петручик, провідник пасажирського
вагонного депо Ковель, профгрупорг

Гарно “постелимо”
– добре поїдемо

За словами Генерального директора Укрзалізниці
Володимира Козака, в рамках підготовки до літніх перевезень були виконані ремонтно-колійні роботи на
основних напрямках руху пасажирських поїздів: ХарківСинельникове, Дніпропетровськ-Донецьк, Бахмач-Зер
нове, Фастів-Здолбунів-Львів, Знам’янка-Миколаїв,
Одеса-Жмеринка. На всіх ділянках, де проведені ремонтні роботи, встановлено максимально допустиму
швидкість руху поїздів: для вантажних – 90-100 км/год,
для пасажирських – 120, а на окремих ділянках колії
– 140 км/год.
Управління взаємодії Укрзалізниці зі ЗМІ

Відділ соціального захисту, праці та зарплати дорпрофсожу повідомляє про середню заробітну плату у
господарствах залізниці за квітень 2007 року
квітень  2007 р.
(грн.)
Львівська дирекція
1687,60
Тернопільська дирекція
1781,04
Рівненська дирекція
1653,53
Івано-Франківська дирекція
1638,53
Ужгородська дирекція
1704,62
Служба локомотивного господарства 1992,40
Служба перевезень
1777,47
Комерційна служба
1494,90
Служба вагонного господарства
1642,35
Служба колії
1809,45
Служба електропостачання
2057,76
Служба сигналізації і зв’язку
1954,75
Служба пасажирського господарства 1571,38
Інформаційно-обчислювальний центр 2145,67
По залізниці
1781,33

