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Плюс п’ять
відсотків до
зарплати
З першого квітня тарифні ставки і посадові оклади буде підвищено на 5 відсотків. Це передбачено відповідно до вказівки Укрзалізниці від 13.03.08,
керуючись статтями 9 та 15 Закону України “Про
оплату праці”, галузевою угодою та з метою випередження рівня інфляції. У зв’язку з підвищенням
годинних тарифних ставок і посадових окладів індексація грошових доходів проводитися не буде.

Видається з 15 лютого 1910 року № 11 (7766) 21 березня 2008 року

Чи варто економити
“на свій страх і ризик”?

Транспортна галузь
наповнює бюджет

За оперативними даними, у січні-лютому
до держбюджету державними підприємствами
транспорту сплачено 793 млн грн, що на 22,2 відсотка більше, ніж за аналогічний період 2007 року.
Впродовж двох місяців підприємствами транспорту перевезено 103,94 млн тонн вантажів, у тому
числі, транзитних вантажів залізничним транспортом – 12,5 млн тонн, що відповідно на 6,6 та 9,6
відсотка більше, ніж у січні-лютому 2007 року. За
цей же час перевезено 780,49 млн пасажирів, що
на 8,8 відсотка більше, ніж за аналогічний період
торік.
Прес-служба Міністерства
транспорту і зв’язку України

Зростають обсяги
вантажних перевезень

Обсяги перевезень вантажів залізницями
України за січень-лютий 2008 року, в порівнянні з
аналогічним періодом 2007-го, зросли на 3,6 відсотка, а вантажообіг збільшився на 7,2 відсотка. Про
це на брифінгу журналістам повідомив заступник
Генерального директора Укрзалізниці Віктор Чорний.
Тенденція зростання обсягів перевезень зберігається
і в березні. Впродовж 15 березневих днів обсяги вантажоперевезень, у порівнянні з відповідним періодом
минулого року, зросли на 6 відсотків.
Управління взаємодії Укрзалізниці зі ЗМІ

Прикордонна
конференція

ВІДМОВЛЯЄШСЯ СТРАХУВАТИСЯ – ПИШИ ЗАЯВУ…

У

відокремлених підрозділах залізниці розпочалося
підписання індивідуальних заяв на добровільне медичне страхування залізничників від захворювань
та нещасних випадків. Досвід попередніх років показує,
що серед залізничників є особи, які спочатку відмовляються від страхування, а коли з ними стається біда,
тоді поспішають звернутися до керівництва залізниці
за матеріальною допомогою на лікування. Надалі особам без страхових полісів додаткова матеріальна допомога на лікування не надаватиметься.
Продовження на 2 стор.

Апарат безпеки руху інформує

Травма через легковажність
Прикрий випадок трапився 16 березня цього року на 14 км перегону
Березовиця-Денисів. Дизель-поїзд №6251 сполученням Тернопіль-Ходорів
на швидкості 10 км/год (під час застосування екстреного гальмування) здійснив наїзд на пішохода, що намагався перетнути колію у невстановленому
місці й не реагував на сигнали машиніста. Потерпілого, 50-річного мешканця Одеської області Миколу Гнучкого, поїздом було доставлено на станцію
Денисів. Звідти карета швидкої допомоги доправила чоловіка у Козівську
райлікарню.

Крадіжка “на копійку”
шкодить “на мільйон”

До непередбачуваних наслідків могло призвести втручання сторонніх осіб
у роботу пристроїв залізниці. 16 березня цього року на перегоні СлавськеТухля невідомі пошкодили 2 довгих і 1 коротку дросельні перемички біля
сигнальної точки №1. Внаслідок цього було зафіксовано хибну зайнятість 1-ї
блокдільниці непарної колії. Про випадок повідомлено працівникам карного
розшуку. Триває пошук зловмисників.

Визначено переможців
дорожнього змагання

Розглянувши матеріали комісії з підбиття підсумків дорожнього змагання серед колективів відокремлених підрозділів залізниці за 2007 рік, керівництво залізниці та президія
дорпрофсожу визначили переможців. Серед найкращих
– колективи Ковельської дистанції колії, відбудовного поїзда №3504 станції Ковель, вокзалу станції Івано-Франківськ,
Івано-Франківської механізованої дистанції вантажо-розвантажувальних робіт, вантажної станції Батьово. Переможців
буде нагороджено Почесними грамотами та грошовими
преміями. Разом із тим, “начальникам служб необхідно проаналізувати виконання умов дорожнього змагання колективами підвідомчих структурних підрозділів і вжити заходів
щодо усунення недоліків у роботі,” – йдеться у спільній постанові керівництва залізниці та президії дорпрофсожу.

Більше вантажу –
менше вагонів

У лютому цього року на станції Миколаїв-Дністровський
завантажили 502 вагони цементу, за планових 348 вагонів. При цьому використано менше рухомого складу за
рахунок збільшення вантажу у вагон. За словами старшого товарного касира Мирослави Сколоздри, загалом
минулого місяця на станції завантажено 595 вагонів та
вивантажено 273 вагони, ці показники перевищують січневі відповідно на 35 та 114 вагонів.
Галина КВАС

25-28 березня у методично-інформаційному
бюро залізниці відбудеться 18 українсько-словацька прикордонна залізнична конференція, на якій
планують підбити підсумки спільної роботи у 2007
році, а також розробити і затвердити основні нормативи співпраці прикордонних переходів. На порядку
денному зустрічі – розгляд і підписання “Положень
постійної дії до протоколів словацько-українських
прикордонних залізничних конференцій”, а також
обговорення порядку передачі та курсування пасажирських вагонів у сполученні України і Словаччини.
Орися ТЕСЛЮК

Робота на комфорт

На станції Ківерці Рівненської дирекції залізничних перевезень закінчився ремонт приміщення
операторів технічного центру. За словами начальника станції Ольги Балик, оновили штукатурку
будівлі, побілили приміщення і застелили новий лінолеум. Зараз триває ремонт у коридорах, на черзі
– ремонт приміщень прийомоздавачів та складачів
поїздів.

Персенківка в
основному вивантажує

Станція Персенківка активно вивантажує вагони
зі щебенем та цементом. За словами товарного касира станції Любові Пензель, протягом січня-лютого
цього року на станції розвантажено 811 вагонів. Це
значно більше, ніж за аналогічний період минулого
року. Щоправда, за рахунок зменшення вагонів із
металобрухтом знизилися показники навантаження.
Протягом двох місяців 2008 року навантажено лише
52 вагони.
Дмитро ПЕЛИХ

