● Опитування на актуальну тему

Подорожувати поїздом зручніше,
але комфорту забагато не буває
За статистикою, популярність залізниці, як пасажирського транспорту, особливо
в літній період з року в рік
зростає. Впродовж трьох літніх
місяців цього року послугами
Львівської залізниці скористалося 4,1764 млн пасажирів – на
понад 176 тис. пасажирів більше, ніж за аналогічний період
торік.
– У чому полягають переваги залізниці над іншими видами
транспорту і над чим залізничникам ще треба попрацювати?
– із такими запитаннями ми
звернулися до пасажирів.
Вікторія (17 років, учениця
гімназії):
– Цього року мені неодноразово доводилося подорожувати залізницею. Взимку я їздила
на Схід до родичів, а влітку – до
моря. Загалом хороше враження
на мене справили ввічливе ставлення провідників до пасажирів,
гарне обслуговування.
При цьому хотілося б, щоб
залізничники подбали про безпеку подорожі, зокрема про захисні
перила на верхніх полицях купе,
а також, щоб кондиціонери працювали у всіх вагонах і була можливість індивідуальної терморегуляції в кожному купе.
Олександр (17 років, учень
гімназії):
– Цього літа їздити поїздами не доводилося, не було потреби. Зазвичай поїздом їжджу
взимку на гірськолижні курорти.
Подорожувати поїздом, на мою
думку, зручно тому, що в дорозі
можна добре відпочити, почитати

книгу чи послухати музику. Разом
із тим, співчуваю людям, які їздять
поїздами влітку на далекі відстані
у вагонах без кондиціонерів. Та й
самі вагони вже давно треба міняти на нові.
Валентина Степанівна (60
років, пенсіонерка):
– Їздити залізницею зазвичай
доводиться влітку. Подорож поїздом не так втомлює, як, скажімо,
в автобусі. На мою думку, у купе
вже давно слід встановити зручніші дивани й подбати про надійні
замки у дверях, бо часто, закривши купе на замок, потім не можеш
відчинити.
Світлана Михайлівна (35
років, перебуває у відпустці із
догляду за дитиною):
– Цього літа поїздили потягами чимало. І до родичів за кордон,
і до моря. Вважаю, що далекі подорожі потребують більшого комфорту. Літак , автобус, автівка не
дають людині такої свободи рухів і
пересування, як поїзд. Хотілося б,

щоб на верхніх полицях купе був
захисний бар’єр. Незручно, коли
влітку в купе не працює кондиціонер або, навпаки, холодить так,
що іній виступає. А ще було би
добре, якби у кожному купе були
телеекрани, які б транслювали
розважальні передачі.
Галина Теодозіїна (40 років,
викладач):
– Цього року подорожувати
поїздом не довелося, а взагалі,
якщо є можливість, їжджу влітку. У
цілому мене влаштовує швидкість
пересування й доволі комфортний
переїзд, та, на жаль, не завжди
щастить із сусідами. Щодо покращення умов подорожі, можу порадити звернути увагу на комфорт у
вагонах та купе.
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Часу до зими – небагато
На залізниці введено в дію комплексний план заходів щодо профілактики і боротьби з грипом та іншими гострими респіраторними вірусними
інфекціями, який запроваджено в межах підготовки залізниці до роботи в
осінньо-зимовий період.
За вказівкою головного інженера – першого заступника начальника
залізниці Володимира Кисельова, серед першочергових заходів – забезпечення дотримання необхідного комфортного температурного режиму у
приміщеннях установ, виробничих дільниць; лікувально-профілактичних
закладах; майстернях; рухомому складі, зокрема в кабінах локомотивів; у
будинках чергових на переїздах; будинках відпочинку локомотивних бригад;
гуртожитках; касових приміщеннях; вокзалах; станціях – потрібно замінити
розбиті шибки, утеплити вікна та дверні пройми; перевірити функціонування
опалювальних та вентиляційних систем. Окрім цього, необхідно забезпечити в необхідній кількості паливом задовільної якості, що використовується
для опалення стаціонарних об’єктів та рухомого складу; відремонтувати та
замінити у котельнях непрацюючі котли; виконати комплекс дезінфекційних,
дезінсекційних та дератизаційних робіт. Заплановано забезпечити гаряче
водопостачання, функціонування душових кабін, ревізію сантехнічних приладів, сушарок.
Серед комплексу заходів і належна підготовка підприємств залізниці
та пасажирського рухомого складу до роботи в осінньо-зимовий період.
Зокрема передбачено: при підготовці пасажирських вагонів ретельно
ущільнити вікна, провести в пунктах формування та на вокзалах (станціях)
ревізію, ремонт і утеплення пристроїв (гідроколонок), призначених для заправки пасажирських і приміських поїздів питною водою; генеральне прибирання пасажирських приміщень вокзалів і станцій; ревізія систем опалення
та вентиляції на вокзалах (станціях) і запровадження ефективних заходів
для збереження тепла.

Як готуємося
до роботи взимку?
Нещодавно відбулася чергова селекторна нарада під головуванням першого заступника генерального директора Укрзалізниці Миколи Сергієнка, на
якій аналізували перебіг підготовки залізниць до роботи в осінньо-зимовий
період. Як зазначалося на нараді, Львівська залізниця загалом непогано вписується у графік виконання запланованих робіт.
Разом із тим, є ділянки, які потребують прискорення темпів виконання
завдань. На цьому наголосив під час проведення селекторної наради залізниці заступник начальника залізниці з рухомого складу та матеріально-технічного постачання Іван Груник, який зазначив, що за підсумками комісійної перевірки виконання запланованих робіт виявлені певні зауваження на
Івано-Франківській дирекції залізничних перевезень. Тож на нараді були чітко
визначені терміни усунення зазначених недоліків, їх виконання – на контролі
керівництва залізниці.

Більше уваги збереженню
матеріальних цінностей

У жахливій аварії на Донецькій залізниці
загинула чергова по переїзду
Минулої суботи вночі на
Донецькій залізниці з вини водія
вантажівки трапилася жахлива
дорожньо-транспортна подія, яка
забрала життя молодої жінки-залізничниці – чергової по переїзду.
О пів на другу ночі на залізничний
переїзд, що розташований на 70 км
пікет 3 перегону Щотове-Лобовські
Копальні Дебальцевської дирекції
залізничних перевезень Луганської
області, об’їхавши опущений основний шлагбаум (!) та ігноруючи
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попередження звукової і світлової
сигналізації про наближення поїзда,
виїхав тягач ДАФ із автоцистерною,
наповненою дизпальним. На переїзді вантажівку заблокували два
додаткові автоматичні шлагбауми,
які повністю перекрили проїжджу
частину. Машиніст вантажного поїзда №3471, помітивши несподівану
перешкоду, застосував екстрене
гальмування, проте зіткнення уникнути не вдалося. Незважаючи на
малу швидкість (5-8 км/год), поїзд

загальною вагою 3 тис. 148 тонн
зісунув 47-тонну вантажівку з переїзду. Внаслідок зіткнення зруйновано приміщення поста, дві плити
збірного залізобетону, викривлено
непарну колію у плані довжиною 15
метрів, у локомотиві пошкоджено
лобову частину та обшивку з правого боку. Та механічні пошкодження виглядають просто мізерними
в порівнянні з бідою, що сталася
через недбалість 56-річного водія
вантажівки. Під завалами будівлі
поста, який зруйнувала некерована “пекельна машина”, загинула
27-річна чергова по переїзду
Світлана Мальцева.
На період ліквідації наслідків аварії було призупинено рух
поїздів на перегоні в парному та
непарному напрямках. Через це
було затримано рух перегоном
7-ми поїздів.
За висновками комісії у складі
фахівців залізниці та працівників
Державтоінспекції, аварія трапилася
з вини водія вантажного автомобіля, який через неуважність, а, можливо, злочинну самовпевненість,
завдав серйозних збитків залізниці
і залишив напівсиротою 4-річну дитину – донечку загиблої Світлани
Мальцевої.

Нещодавно в управлінні Львівської залізниці відбулася спільна нарада
правоохоронців управління внутрішніх справ на транспорті, представників служби воєнізованої охорони, локомотивної служби та служби пасажирських перевезень з питань поліпшення роботи зі збереження вантажів
та запобігання розкраданню паливно-мастильних матеріалів, – інформує
група зв’язків із громадськістю УМВС України на Львівській залізниці.
– Ідея проведення наради виникла відразу після оприлюднення спільного наказу Міністерства внутрішніх справ та Міністерства транспорту і зв’язку
“Про затвердження порядку взаємодії між підрозділами воєнізованої охорони
та транспортної міліції”, – наголосив у своєму виступі заступник начальника
управління транспортної міліції на Львівській залізниці, полковник Володимир
Пермяков. – Сьогодні поставлено завдання приділити більше уваги паркам
відстою вагонів та місцям, де зберігаються матеріальні цінності і вантажі.
За підсумками наради розроблено план взаємодії та проведення спільних
заходів підвищення безпеки перевезення пасажирів та вантажів.

