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инулого тижня на базі моторвагонного депо Львів відбулося підбиття підсумків роботи
приміського пасажирського господарства Укрзалізниці в першому кварталі
2010 року. У цьому заході взяли участь
в.о. заступника генерального директора Укрзалізниці Леонід Лобойко,
начальник Головного управління приміських пасажирських перевезень Ігор
Мариненко, заступник начальника
Львівської залізниці з рухомого складу і матеріально-технічного постачання Іван Груник, начальники служб
приміських пасажирських перевезень
та начальники моторвагонних депо
залізниць України. Перед початком
офіційного заходу Леонід Лобойко та
Ігор Мариненко побували в цехах депо,
а також на мийному комплексі.
Основною метою заходу було окреслення спільних проблем господарств
приміських перевезень залізниць і вироблення спільних дій для зменшення
їх збитковості.
Продовження на 3 стор.

І квартал – за товарною
конторою станції Обарів
Розглянувши матеріали та розрахунки показників оцінки рівня якості обслуговування
користувачів транспортних послуг за І квартал 2010 року щодо дотримання швидкості
та термінів доставки вантажів, їх збереження
і повноти задоволення попиту на транспортні послуги, а також збільшення нетарифних
надходжень від надання додаткових послуг і
належного рівня гарантування безпеки руху
та екологічності транспортних процесів, керівництво залізниці та президія дорпрофсожу
визначили переможцем трудового суперництва серед товарних контор колектив товарної
контори станції Обарів Рівненської дирекції
залізничних перевезень.
Упродовж звітного періоду товарна контора станції Обарів покращила загальний
комплексний показник якості транспортного
обслуговування вантажовласників у порівнянні з показником аналогічного періоду 2009
року. Завдяки якісній роботі товарних касирів,
прийомоздавачів, складачів поїздів вантажна
робота на станції зросла порівняно з показниками І кварталу 2009 року на 35,4% і становить 257,6 тис. тонни.
У І кварталі 2010 року від вантажних перевезень отримано тариф 14,5182 млн грн,
надано додаткових послуг при перевезенні
на суму 2,0212 млн грн. При цьому не було
зафіксовано випадків порушень безпеки руху
поїздів та браків, які могли б стати причиною
забруднення навколишнього середовища.
Почесною грамотою та грошовими преміями будуть відзначені керівництво підрозділу та його працівники, пов’язані з обслуговуванням користувачів послуг із перевезення
вантажів.

Триває заміна
аварійних водоводів
Як повідомив редакції начальник відокремленого підрозділу “Львівська дистанція водопостачання” Олег Гузюк, у підрозділі тривають
роботи із заміни аварійних ділянок водопроводу. На сьогодні вже замінено 150 м металевих
труб діаметром 100 мм на пластикові у другому
парку, сьогодні проводиться заміна аварійної
ділянки водопроводу до бригадного будинку на
станції Красне, а на червень заплановано роботи на базі відстою вагонів станції Брюховичі. Всі
трубопроводи неодноразово відпрацювали свій
ресурс, адже вони укладалися ще в 40-50 рр.
минулого сторіччя. Орієнтовний термін служби
пластикових труб, якими заміняють аварійні металеві та чавунні – 50 років.

Пасажирам смакує
залізнична кухня
Уже п’яте літо поспіль додатковий поїзд сполученням Львів-Сімферополь курсує із вагонами-ресторанами. Отже пасажири не мають у дорозі проблем із харчуванням. Загалом у поїздах
формування Львівської залізниці постійно функціонує 17 вагонів-ресторанів та 11 вагонів-кафе,
товарообіг яких за 5 місяців 2010 року становить
8,3 млн грн, що на 170 тис. грн більше, ніж за
аналогічний період минулого року. У сезон літніх
перевезень на вокзалах біля залізничних ресторанів, кафе відкриваються літні майданчики
із прохолодними слабоалкогольними та безалкогольними напоями, морозивом чи випічкою.
Крім традиційного обслуговування пасажирів,
“вокзальні ресторани” організовують на замовлення бажаючих відзначення урочистих подій:
весіль, ювілеїв, випускних вечорів. Як повідомила начальник відділу пасажирської служби
Оксана Васьковець, за п’ять місяців товарообіг
стаціонарної торгівельної мережі цехів харчування становить 4,7 млн грн.

