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ВИНАГОРОДА,
А НЕ ЗАРПЛАТА

Генеральний директор Укрзалізниці Василь
Мельничук надіслав телеграму про виплату винагороди за 2007 рік.
Закінчення на 2 стор.

Моторвагонне
готується до свята

Видається з 15 лютого 1910 року № 6 (7761) 15 лютого 2008 року

За інформацією начальника моторвагонного депо
Львів Володимира Шушкова, в рамках підготовки до
25-річчя підприємства тут триває будівництво мийного
комплексу. Крім того, під кабінети для інженерно-технічного персоналу переобладнано другий поверх адміністративно-побутового комплексу. Розпочинаються
роботи з обладнання кімнат відпочинку для провідників і локомотивних бригад. На черзі – світлиця і конференц-зал. Цю роботу працівники депо виконуватимуть
власними силами – в робочі і у вихідні дні.

220 вагонів
вугілля щодоби

Добре спрацювала станція Бурштин щодо вивантаження вугілля для Бурштинської ТЕС. За словами
начальника відділу перевезень Івано-Франківської
дирекції залізничних перевезень Василя Курочки, протягом січня на станції щодобово вивантажувалося в
середньому 220 вагонів з вугіллям.

У приміських
напрямках людно

Протягом січня 2008 року Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень перевезла 111 806 пасажирів у приміському сполученні на загальну суму понад
265 тис. грн. Це відповідно на 8 тис. пасажирів та 29
тис. грн більше, ніж за аналогічний період 2007 року.
За словами начальника відділу пасажирських перевезень дирекції Володимира Сосни, у прямому та місцевому сполученні протягом січня 2008 року перевезено
понад 122 тис. пасажирів на суму 8,65 млн грн.

Фото Ігоря ПАРАЩАКА

План навантаження
залізниця виконала

«Взимку – холодно, ніде
обсушитися і помитися,
а влітку – ще гірше…»

Про умови роботи колійної бригади десятого околодку
Кам’янко-Бузької дистанції колії читайте на 4 сторінці.

За інформацією оперативно-розпорядчого відділу
служби перевезень залізниці, статнавантаження у січні
цього року становить 50,14 тонни (104,07 відсотка до
технічного плану). Січневий план навантаження виконано на 100,9 відсотка. Транзитні міждержавні перевезення становлять 809,3 млн т-км, тобто 112 відсотків
до техплану.

Експорт зростає

З початку 2008 року зросли обсяги експортних
перевезень у напрямку Угорщини та Словаччини. За
інформацією заступника начальника комерційного
відділу Ужгородської дирекції залізничних перевезень
Сергія Глови, у січні на прикордонному переході Чоп
було передано 653,4 тис. тонн вантажів, що становить
113 відсотків до планових показників за січень минулого року. На переході Ужгород – Матєвце передано на
експорт 12 тис. 977 вагонів з 875992 тоннами вантажів.
Найбільше серед вантажів залізної руди та вугілля.

Гарантія якості

Хіміко-технічна лабораторія залізниці тримає під
постійним контролем великий асортимент матеріалів,
що надходять та використовуються на залізничному
транспорті. За інформацією начальника лабораторії
Ірини Савченко, протягом січня перевірено якість
гальмівних колодок до локомотивів у локомотивних
депо Львів-Захід та Львів-Схід, а також якість зварювання металевих пластин після виконання завдання
з атестації газоелектрозварювальниками вагонного
депо Здолбунів. Проведені випробування показали
відповідність виробів нормативним вимогам.
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