Під час міжнародної конференції ХХ пленарного засідання Міжнародної асоціації “Координаційна Рада з
Транссибірських перевезень”
(КРТП) Укрзалізниця закликала залізничні адміністрації
Євроазійського континенту до
поглиблення партнерських відносин та співробітництва на
ринку вантажоперевезень.
Про те, що Укрзалізниця має чіткий план дій зі збільшення внутрішніх та транзитних перевезень залізницею, під час засідання повідомив
генеральний директор Укрзалізниці
Володимир Козак.
– Ще влітку 2011 року
Укрзалізниця перейшла на стовідсоткове використання електронного документообігу у внутрішніх
перевезеннях і планує до кінця
року впровадити цю практику у перевезеннях транзитних вантажів,
у т.ч. з Російською Федерацією.
До кінця року всі прикордонні
переходи будуть переведені на
електронний підпис, – повідомив
Володимир Козак.
Крім того, Володимир Козак за-

значив, що вже у першому півріччі
2012 року Укрзалізниця планує
створити єдиний розрахунковий
центр, а на його базі – логістичний
центр, який буде працювати з експедиторами і вантажоперевізниками, а також тісно співпрацюватиме
з експедиторами і компаніями всіх
країн, які займаються перевезеннями вантажів в Україну.
Серед найближчих планів
Укрзалізниці Володимир Козак

Українські та польські залізничники розробили низку заходів з організації перевезень вболівальників Євро-2012. Про це наприкінці вересня
повідомив заступник генерального директора
Укрзалізниці Леонід Лобойко під час прес-конференції у Києві. За його словами, основна робота
ведеться в напрямі узгодження графіка руху
поїздів та спрощення митних і прикордонних
процедур. Наразі найбільший пасажиропотік із
Європи до України очікується через територію
Польщі. На спільних нарадах залізниць України
(УЗ) та Польщі (ПКП) визначено, що детальний
аналіз та призначення додаткових поїздів буде
можливе після жеребкування відбіркових груп
футбольного чемпіонату, яке відбудеться у
грудні 2011 року.
На даний час між УЗ та ПКП вже узгоджено попередні графіки руху міжнародних пасажирських поїздів
через переходи Ягодин–Дорохуськ – 5 пар поїздів та
Мостиська-ІІ–Перемишль – 5 пар поїздів. Пересадку
пасажирів пропонується здійснювати на існуючих терміналах: Ягодин (УЗ), Дорохуськ, Перемишль, Хелм
(ПКП). У якості резервного використовуватиметься
перехід Гребенне (ПКП)–Рава Руська (УЗ).

За період із 1 червня по 31 серпня 2011 року
Укрзалізниця у далекому сполученні перевезла
– 45,6846 млн пасажирів. Впродовж звітного періоду лише у Кримському напрямку перевезено
понад 3,3 млн пасажирів. Зокрема, у внутрішньому сполученні – 2,1589 млн пас., у міжнародному
– 1,1416 млн пас.
У літній період для зручності пасажирів додатково
було відкрито 83 каси для оформлення проїзних доку-

відзначив і розвиток шляхів у
напрямку портів Одеси для залучення додаткових транзитних
вантажів. Генеральний директор
Укрзалізниці також повідомив, що
Укрзалізниця приступає до будівництва нового Бескидського тунелю на території обслуговування
Львівської залізниці.
Під час засідання підкомісії з
питань економічного співробітництва україно-російської міждержавної
комісії очільники профільних міністерств Ігор Левітін і Борис Колесніков
підписали низку документів зі співробітництва в галузі транспорту,
серед яких – актуалізований План
заходів з реалізації Концепції інтеграції транспортних систем України
та РФ на 2011-2014 рр.
Коментуючи деталі досягнутих домовленостей, генеральний
директор Укрзалізниці Володимир
Козак зазначив: “Міністри України
та Росії задоволені підсумками
роботи. Зокрема, було обговорено низку питань, які стосуються модернізації інфраструктури
для збільшення швидкості пасажирських поїздів”.

Згідно з проектом нового
розподілу пасажирських поїздів
денні електропоїзди підвищеного
комфорту, які зараз курсують між
Києвом та обласними центрами
України, матимуть клас “Інтер
Сіті”, а нові поїзди виробництва
компанії Hyundai – “Інтер Сіті+”.
Електропоїзди, які зараз курсують у приміському сполученні,
до нової класифікації не потрапили, тож вартість проїзду та якість
послуг у них залишаться без змін.
Нині проект нової системи
класифікації пасажирських поїздів перебуває на розгляді та затвердженні в Міністерстві інфраструктури України.
Розробка нової класифікації
пасажирських поїздів в Україні

викликана необхідністю інформувати споживачів про рівень якості
надання послуг із перевезень
пасажирів залізничним транспортом у залежності від класу поїзда
та вагона.
Із урахуванням якості отриманої послуги Укрзалізниця запропонувала наступні класи пасажирських поїздів:
– денні пасажирські поїзди:
“Євро Сіті” (ЄС), “Інтер Сіті +” (ІС+),
“Інтер Сіті” (ІС), Регіональний експрес (РЕ), Регіональний поїзд
(PП);
– нічні пасажирські поїзди:
“Євро Найт” (EN), “Нічний експрес” (НЕ), “Нічний швидкий”
(НШ), “Нічний пасажирський”
(НП).

У зв’язку з ухваленням Верховною Радою України Постанови “Про
зміну порядку обчислення часу на території України”, якою відмінено
щорічне переведення годинників на зимовий та літній час, Державна
адміністрація залізничного транспорту України запевняє, що в останню
неділю жовтня пасажирські та приміські поїзди відправлятимуться та
курсуватимуть за діючим графіком руху зі збереженням усіх зупинок та
без відхилень у графіку руху.

Щодо спрощення митних та прикордонних процедур Леонід Лобойко зазначив, що концепцією
функціонування польсько-українського кордону
під час Євро-2012 передбачено два варіанти здійснення прикордонних та митних процедур. Один
варіант – контроль польських та українських прикордонних служб буде здійснюватися в одному
місці, інший – окремі інспекції польських і українських служб, кожна на своїй території, у прикордонній смузі під час слідування поїзда, за допомогою
мобільних пристроїв.

ментів у далекому та приміському сполученні. У тому
числі 7 пересувних квиткових кас у Кримському регіоні
(Севастополь, Алушта, Ялта, Феодосія, Євпаторія).
Влітку 2011 року курсувало 163 пари цілорічних, 45
пар літніх та 29 пар додаткових поїздів формування
Укрзалізниці разового призначення.
Окрім українських курсували 25 пар цілорічних, 42
пари літніх та 11 пар додаткових поїздів разового призначення формування залізниць країн СНД.
За інформацією прес-центру Укрзалізниці
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На виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
“Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України від
27 квітня 2011 № 504/2011, вітчизняні фахівці та науковці в галузі
транспорту розробили на основі аналізу класифікацій, що діють
в Європі, Росії та Білорусі, проект нової класифікації поїздів для
Укрзалізниці. Про це повідомив журналістам заступник директора
Державного науково-дослідного центру залізничного транспорту
Олег Христофор.
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Ряд потужних китайських компаній-виробників електровозів
представлять свою продукцію, придбання якої може зацікавити
Укрзалізницю. Зустріч із генеральним директором Укрзалізниці
Володимиром Козаком на прохання китайської сторони відбудеться найближчим часом. Представники КНР готові представити свою
техніку, надати повну технічну документацію та експлуатаційні відгуки. Китайські партнери також висловили готовність до обговорення
пропозицій щодо джерел фінансування продукції.
– Китайська Народна Республіка має достатньо ресурсів
для кредитування таких угод.
Вихід на ринок України – безперечний пріоритет для Китаю. А курс
на технічне переоснащення залізничної галузі та кардинальну заміну застарілого парку локомотивів,
який проводить нинішнє керівництво Укрзалізниці, гарантує довге
та взаємовигідне співробітництво,
– заявили представники китайських виробників.
– Ми зараз серйозно обговорюємо можливості співробітництва
з потужними світовими виробниками транспортного машинобудування. Із великою зацікавленістю
отримаємо і аналізуємо пропозиції
китайських виробників, – запевнив
зі свого боку генеральний директор
Укрзалізниці Володимир Козак.

Варто зазначити, що китайські виробники транспортного
машинобудування мають досвід
роботи з країнами СНД, зокрема, з Казахстаном, Білоруссю,
Узбекистаном та ін. Казахстан
став першою країною, яка успішно
випробувала китайську техніку в
рамках договору з Чжу-Чжоуською
електровозобудівельною
компанією Zhuzhou Electric Locomotive
Works. Нова техніка має замінити
електровози ВЛ-80, вироблені ще
в СРСР. Білорусь співпрацює із
Датунським електровозобудівним
заводом.
Конструктивна швидкість китайських моделей – до 200 км/год.
Китай комплектує свої машини
двигунами відомих європейських
виробників, серед яких Alstom,
Siemens та інші.

7 жовтня 2011 р.

