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Видається з 15 лютого 1910 року № 40 (7746) 12 жовтня 2007 року

Хто виграє змагання
за пасажира?

Наш передплатний індекс:
для фізичних осіб - 30223,
для юридичних осіб - 95892.
Передплатна вартість “Львівського залізничника” на 2007 рік разом з оформленням:
– для фізичних осіб – 48 грн 80 коп.
– для юридичних осіб – 87 грн 84 коп.
Передплатити “Львівський залізничник” можна
вже нині в усіх поштових відділеннях України.

Ще один «аргумент»
у боротьбі з вандалами

Як повідомив начальник залізниці Михайло
Мостовий, невдовзі у вагонах деяких електропоїздів
будуть встановлені приховані камери відеонагляду.
Відеокамери встановлюються для того, щоб оперативно одержувати інформацію про порушення громадського порядку та про осіб, які розкомплектовують вагони,
викрадаючи пристрої та вироби з кольорових металів.

Шийте форму там,
де вам подобається

За розпорядженням начальника залізниці Михайла
Мостового, кожен залізничник, який ще не має форменого одягу, відтепер зможе одержати у службі
матеріально-технічного постачання тканину і пошити
собі форму там, де це видається йому найзручнішим.
Найближчим часом буде визначено суму матеріального відшкодування витрат на пошиття форми.

Слово
за інвесторами

П

озаду відповідальний та напружений період літніх пасажирських перевезень. Нещодавно в Одесі на нараді представників пасажирських господарств залізниць було підбито підсумки роботи влітку 2007 року. Тепер залишилося зробити
висновки з успіхів та прорахунків цього сезону.
Продовження теми на 2 стор.

Вирівнюються
показники роботи

Після піврічного відставання вирівнюються показники роботи відокремленого підрозділу “Рівненська механізована дистанція вантажнорозвантажувальних робіт”. Найбільша кількість вантажів, які обробляються сьогодні — щебінь, вугілля, штучні і тарні вантажі. Як повідомив
головний інженер підрозділу Анатолій Колесов, загальний обсяг вантажопереробки за дев’ять місяців нинішнього року склав 374,1 тисячі
тонн при запланованих 336. Показники продуктивності праці зросли, у
порівнянні з відповідним періодом минулого року, на 21,9 відсотка при
загальному зменшенні кількості працюючих з 120 до 112 осіб.

Третє місце у
рівненських колійників

За підсумками галузевого змагання серед колійників Укрзалізниці
в першому півріччі 2007 року Рівненська дистанція колії виборола почесне третє місце. Серед основних показників, за якими оцінювалася
якість роботи: виконання бальної оцінки за утримання колії – отримано
158 балів при плані 159; виконання плану з використання старопридатних матеріалів – 280 тисяч грн при запланованих 13 тисячах. Високу
оцінку праці колійників принесло й успішне виконання плану роботи
колійних машин – відремонтовано 20,15 кілометра колії від запланованих 18.

Хоча квитків більше,
але грошей менше

Протягом серпня цього року приміські каси вокзалу Львів
реалізували квитків на суму 402 692 гривні, що на 74 тисячі гривень більше, у порівнянні з вереснем. За інформацією приміських квиткових кас, така тенденція спостерігається, незважаючи
на збільшення кількості пасажирів. Якщо у серпні було продано
110 363 квитки, то у вересні – 118 229 квитків. Причиною зменшення коштів від реалізації квитків у вересні стала реалізація
пільгових студентських квитків.

Чи готова техніка
до зими?

Відповідь на це питання дасть комісійний огляд снігоочисної
та снігоприбиральної техніки, який буде проходити з 15 по 17
жовтня на станціях Ужгород, Скнилів, Івано-Франківськ, Рівне, в
Тернопільській та Чортківській дистанціях колії під головуванням
начальників дирекцій залізничних перевезень, за участю представників апарату Головного ревізора з безпеки руху поїздів та
автотранспорту, технічної служби, служб колії, вагонного господарства та дорпрофсожу. Представлятимуть техніку для огляду
керівники дистанцій колії в присутності головних механіків та обслуговуючого персоналу снігоочисних і снігоприбиральних машин.
За інформацією відділу механізації служби колії, на комісійний
огляд прибуде понад 30 одиниць техніки.

Під час участі у конференції з питань розвитку
транспортної інфраструктури “Єврошлях до Євро2012”, що відбулася в рамках VII Міжнародного інвестиційного форуму у Львові, начальник ДТГО “Львівська
залізниця” Михайло Мостовий зазначив, що залізниця
готова до співпраці з інвесторами у підготовці господарства до проведення чемпіонату Європи з футболу
2012 року. У планах, зокрема, реставрація головного
вокзалу Львова та розбудова комплексу приміського.
За словами Михайла Мостового, приміський вокзал
уже не встигає за високими сучасними вимогами. Тому
потрібні і зручний паркінг для авто, і торгові центри, і
розважальні комплекси для пасажирів, які приїхали у
Львів або готуються до подорожі. Загальна вартість
цього проекту залежатиме від бачення і фінансових
можливостей інвестора.

Ще одна смерть на
залізничному переїзді

Аварія, що призвела до трагедії, трапилася 7 жовтня цього року на залізничному переїзді, що розташований на 227-ому км перегону Олика-Ківерці Рівненської
дирекції залізничних перевезень. О 7.30 ранку 41-річний
водій мікроавтобуса Iveco киянин Айвар Туч, проігнорувавши попередження світлової та звукової сигналізації,
виїхав на колію перед пасажирським поїздом № 83 сполученням Одеса-Ковель. Потяг рухався зі швидкістю 75
км/год, тож уникнути зіткнення не вдалося. Від сильного
удару авто перетворилося на купу брухту, було також
пошкоджено колійну коробку, обірвано балансир електровоза та три спуски заземлення опор контактної мережі. Водій машини загинув на місці ДТП. За висновками фахової комісії, винуватцем аварії є водій авто.

Наказом начальника державного
територіально-галузевого об’єднання
“Львівська залізниця” призначений
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