НОВИНИ

З нагоди свята та
за сумлінну працю

З нагоди 20-ї річниці незалежності України президія дорожнього комітету профспілки звернулася до начальника
ДТГО “Львівська залізниця” із клопотанням про зняття із
працівників залізниці, які заслужили своєю сумлінною працею, дисциплінарних стягнень (доган), які були оголошені
до 1 січня 2011 року.
(“Вісник профспілки” на 3 стор. )

Акція збереження здоров’я
З ініціативи Ради профспілки, Головного управління медичних закладів Укрзалізниці та Громадської ради
Міністерcтва охорони здоров’я України 23 серпня на залізничних вокзалах України відбудеться акція, присвячена Дню
здоров’я на залізницях України. Початок акції – о 9 год, завершення – о 13 год. Мета заходу – привернути увагу пасажирів та працівників залізничного транспорту до необхідності
відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я
оточуючих.

Клесів збільшує “оберти”

Обсяги перевезень із Клесова, найпотужнішої вантажної станції на Рівненській дирекції, зростають у порівнянні із
аналогічним періодом минулого року. Як розповів начальник
відділу перевезень Рівненської дирекції Олексій Буян, кількість відправлених вагонів за І півріччя збільшилась на 9316
одиниць, що у ваговому еквіваленті становить 490511 тонн.
Загалом за 6 місяців цього року станція Клесів відвантажила
2 457 790 тонн продукції у 38300 вагонах.
Основним партнером-відправником станції Клесів є КНК
“Технобуд”, що видобуває щебінь. Продукція цього підприємства становить левову частку вантажів, які опрацьовує
станція.

Здолбунівські локомотивники
готуються до зими
У локомотивному депо Здолбунів триває активна підготовка господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Як
повідомив головний інженер депо Георгій Денисюк, згідно
із планом йде підготовка будівель та мереж депо, зокрема
розроблено та введено в дію систему підігріву води для
гарячого водопостачання за допомогою пари та акумуляції
нагрітої води в бойлерах. У бригадному будинку замінено
застарілі котли на твердому паливі на побутові бойлери.
Проведено ремонт системи опалення цеху ремонту тепловозів ТР-3 та замінено 40 погонних метрів труб. Закінчено
ремонт та випробовування системи опалення бригадного будинку, а побутові приміщення цеху з ремонту електропоїздів
обладнано побутовими електроконвекторами.

ПРО ГОЛОВНЕ

Н

езважаючи на те, що станція Хриплин є наймолодшою,
вона відіграє одну з провідних ролей у вантажній роботі
Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень. Саме
тут, на мереживі колій формуються склади вагонів із вантажами і під навантаження, які згодом роз’їжджаються в усі боки
за потрібними маршрутами. Цього року сортувальній станції Хриплин виповнилося лише 36, проте за досвідом і якістю
роботи вона не поступається аналогічним підрозділам, які
пам’ятають ще запах диму і звуки гудків трударів-паровозів.
Станція Хриплин була побудована давно, одночасно зі всіма іншими станціями Івано-Франківського вузла, але спочатку
там зупинялися тільки приміські поїзди. Для пасажирів збудували невеличке приміщення, яке під час війни було зруйноване
бомбардуванням. А от масштабна робота на станції розпочалася із 1975 року, коли тут почали розбудовувати всю інфраструктуру сортувального парку. Для вантажної роботи у
Хриплині створені всі умови, адже тут знаходиться підвищена
колія, контейнерний майданчик, який два роки тому перенесли
зі станції Івано-Франківськ. А неподалік розташована дільниця
вантажно-розвантажувальних робіт.
Продовження на 2 стор.

Техніка нового покоління для колійників
Львівська залізниця найближчим часом придбає на умовах фінансового лізингу машину для виправки і рихтування колії
зі стабілізацією безперервної дії ВПР-09-32
CSM DYN та вагон-дефектоскоп ВД-УМТ-1.
Як повідомив головний інженер служби
колії Михайло Сім’яновський, в арсеналі
колійників уже є машини для виправки
і рихтування, тільки без стабілізатора
безперервної дії, який суттєво підвищує
надійність роботи та її якість.

Щодо поповнення засобів контролю
стану рейок, то на залізниці вже є один
комбінований вагон-дефектоскоп нового
покоління типу ВД-1МТ5К, який використовує два методи діагностики рейок: магнітний та ультразвуковий. Однак новий
вагон-дефектоскоп ВД-УМТ-1 має більш
досконалу, не залежну від людського
фактора, систему візуального виявлення
дефектів рейок, які автоматично вносяться в базу даних.

УТОЧНЕННЯ

У №31 “Львівського залізничника” за 12.08.2011р. у рекламній публікації послуг
ПАТ “Експрес-Банк” з технічних причин (помилка у роботі комп’ютерної програми) було
допущено неточність. Акційні умови на отримання споживчих кредитів діють до
1 вересня 2011 року, а не до 13 травня, як інформувалося. Просимо вибачення у читачів
за цю помилку і подаємо точну інформацію:

