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– Як і планувалось, роботи на
другому шляхопроводі уже завершені
– з 1 жовтня тут
відкрито рух для
автотранспорту і
пішоходів, – наголосив начальник
мостобудівельного поїзда №61 Костянтин Іщук.
– Під час ремонту першого і другого шляхопроводів рух автотранспорту здійснювався через залізничні переїзди, розташовані
на станції Рівне. Звичайно, для мешканців
міста це було незручно, але вони розуміли,
що через деякий час усе нормалізується.
Ми були забезпечені всіма матеріалами,
роботи виконувалися за графіком.
До речі, кошторисна вартість шляхопроводу на 235-му км – 3,7 млн грн, а
шляхопроводу на 2-му км – 1,8 млн грн. Всі
роботи на шляхопроводах у Рівному виконувались за кошти залізниці. Відповідно до
проекту було замінено металеві прогонові
будови на залізобетонні. Їх виготовляли

досвідчений виконроб Львівської дільниці мостопоїзда Михайло Гошовський.
Працювали за вахтовим методом два
будівельних майстри, механік та виконроб,
який організовує і координує всі роботи. У
середньому на об’єкті щодоби працювало
близько 40 осіб.
Начальник мостобудівельного поїзда
№61 Костянтин Іщук розповів, що проектом передбачалося капітальний ремонт
першого шляхопроводу на 235 кілометрі
виконати за 5,5 місяців, і цей термін був
витриманий. Випередити відведений час
не було можливості через зимові умови. На капітальний ремонт другого шляхопроводу проектувальники визначили
4,5 місяці, але завдяки вахтовому методу
будівельники виконали роботи за два місяці, врахувавши побажання міської влади,
яка без введення шляхопроводу в експлуатацію не могла узятися за ремонти вулиць,
на які виділено значні кошти.
Чи будуть будівельники якось заохочені міською владою за випередження графіка робіт, Костянтин Павлович не знає,
однак пригадав, що коли за часів СРСР
ремонтувалися об’єкти для Тернополя,
Івано-Франківська та Чернівців, то пра-

на Дніпропетровському заводі мостових
конструкцій і традиційні наші партнери
– Львівський завод залізобетонних конструкцій та Львівський експериментальний
завод. Зокрема, ЛЕЗ забезпечив нас елементами перильної огорожі, а ЛЗЗБК – перехідними плитами і накладними тротуарними блоками.
Розповідаючи про капітальний ремонт
шляхопроводів у Рівному, Костянтин Іщук із
задоволенням наголошує, що міська влада
сприяла роботі: на час ремонту шляхопроводів були погоджені схеми руху громадського транспорту, адже фактично обидва
шляхопроводи сполучають між собою дві
частини міста. Через них здійснюється рух
маршрутного та іншого транспорту.
При цьому нетипових особливостей чи
складностей у роботі не виникало. Всі конструкції типові, як завжди проектувальники
виконували індивідуальну прив’язку. Для
демонтажних робіт застосовували кран
на залізничному ходу вантажопідйомністю
125 тонн зі Здолбунівського відбудовного
поїзда. Той же кран був задіяний і під час
монтажних робіт.
Безпосередньо роботами на капітальному ремонті шляхопроводу керував

цівникам
мостобудівельного
поїзда
навіть квартири виділяли за успішну і
якісну роботу.
Щоб уявити собі обсяг виконаних
робіт на двох шляхопроводах у Рівному,
варто нагадати, що загальний об’єм збірного та монолітного бетону, який укладено на двох шляхопроводах, становить
572 м3. Це і балки прогонових будов,
і тротуарні блоки, і омонолічення конусів шляхопроводів. Крім того, на два
шляхопроводи пішло 17,7 тонни металоконструкцій бар’єрного і перильного
огородження.
– Капітальний ремонт шляхопроводів
гарантує залізниці безпечний рух поїздів,
адже коли ми робили демонтаж, окремі елементи конструкції ламались прямо під руками – настільки були зношені, – розповідає
Костянтин Іщук. – Тобто існувала реальна
загроза безпеці руху поїздів. Під меншим
шляхопроводом є дві колії, одна – на Сарни,
друга – під’їзна. А під великим шляхопроводом, який було відкрито після капітального
ремонту у квітні цього року, – три головних
колії і під’їзна.
Крім двох шляхопроводів, фахівці мостобудівельного поїзда № 61 цього року пра-
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цювали на дільниці Підволочиськ–Тернопіль,
де замінили прогонові будови та встановили мостове полотно на трьох мостах.
А також зробили капітальний ремонт моста
на 138 кілометрі дільниці Самбір–Сянки, де
повністю замінили три прогонові будови.
– У цьому році основну увагу ми приділили ремонту опор віадуку на 166 км дільниці Сянки-Ужгород, – продовжує Костянтин
Іщук. – З існуючих опор вже зробили чотири
проміжні. Залишилась п’ята, удвічі нижча за
інші. Сподівався, що у цьому році завершимо ремонт проміжних опор, але змушений
забрати частину людей на Здолбунівський
напрямок, де з кінця вересня одна бригада наших працівників проводить підготовчі
роботи до капітального ремонту мостів.
Потім кількість людей буде збільшуватись
в міру надходження конструкцій. З листопада на цей напрямок прийдуть на допомогу працівники Закарпатської виробничої
дільниці. А загалом всі працівники мостобудівельного поїзда будуть залучені до капітального ремонту шести мостів на двох
коліях прискореного руху напрямку КраснеЗдолбунів. Він має бути завершений до
кінця 2011 року.
– Мости за конструкцією не складні,
складна організація робіт, – наголошує
керівник мостобудівельного поїзда № 61
Костянтин Іщук. – Двоколійна дільниця,
тож пропуск поїздів здійснюватиметься
сусідньою колією, крім того, дільниця електрифікована – треба відключати контактну
мережу і пропускати поїзди із опущеним
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пантографом. Тому організаційно це – дуже
складні роботи. І коли будемо розробляти
земляні роботи паралельно до другої колії,
треба гарантувати безпеку руху поїздів на
сусідній колії. На той час ми будемо понижувати рівень верхньої будови колії та
встановлювати додаткові пакети, щоб лінія
навантаження на сусідню колію опустилася
нижче. А коли ми розгортаємо роботу крана, то його складові виходять за габарити
сусідньої колії, тому під час демонтажних
чи монтажних робіт на мосту доведеться
передбачати “вікна” і на сусідній колії.
У планах робота з капітального ремонту
моста на 1330 км Тернопільської дистанції
колії, де є дві цікаві ферми, однак туди ми
приїдемо працювати наступного року.
Фахівці мостобудівельного поїзда №61
не цураються робіт за межами залізниці:
виконують капітальний ремонт моста на
Одеській залізниці, який за обсягом робіт
можна порівнювати із новим будівництвом.
Його довжина – понад сто метрів, і стоїть
він на майже тридцятиметрових опорах на
місцевості зі складним рельєфом, фактично як в Карпатах. За ці роботи наш мостопоїзд заробив вже 5,5 млн грн.
Торік фахівці БМП №61 освоїли
24 млн грн на різних об’єктах. На початку цього року план на Львівській залізниці складав 12,8 млн грн. Коли план
був виконаний, зробили коригування
на 16,7 млн. грн.
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