ХРОНІКА РУХУ

На станції Гаї Верхні
відновлено зупинку
За інформацією прес-центру Львівської залізниці, з
24 жовтня 2011 р. у 1, 5, 6 та 7 дні тижня відновлено зупинку поїздів підвищеного комфорту №813/814, №815/816,
№817/818, №819/812 сполученням Львів–Трускавець–
Львів по станції Гаї Верхні. Залізничники звертаються до
пасажирів з проханням уважно стежити за повідомленнями
на вокзалах і станціях та нагадують про необхідність купувати документи на проїзд у квиткових касах.

Сихів вивантажує
нафтопродукти
Упродовж дев’яти місяців цього року на станції Сихів
навантажено 78 вагонів проти 28 за аналогічний період
минулого року. Невелика міська станція вантажить електролампи, металобрухт та склобій. Левову частку вагонів
відправляє ПАТ “Іскра”. Як розповіла старший товарний
касир Ольга Анюк, на станції значно вищий показник вивантаження. За дев’ять місяців цього року вивантажено
1396 вагонів і цистерн з інертними вантажами та нафтопродуктами, що на 373 вагони більше, ніж минулого
року. Із загальної кількості вивантаженого – 654 цистерни
із бензином та дизельним пальним. Нафтопродукти отримують ТзОВ “Промгазінвест” та ТзОВ “Золотий екватор”.
Інертні матеріали надходять для “Іскри” та “Львівбетону”.

В

осени, коли температура
повітря знижується, починається активна міграція
численних вірусів застудних захворювань, і що особливо небезпечно – грипу. За словами начальника медичної служби залізниці
Володимира Янчинського, проблема профілактики грипу є особливо
важливою на залізниці, бо грип – не
тільки епідеміологічна, але й соціальна проблема. Економічні збитки від грипу лише на 25% складають витрати, пов’язані з лікуванням.
Основну їх частину становлять витрати, яких зазнають підприємства
через тимчасову втрату працездатності робітників. Люди, як правило, недооцінюють серйозність
захворювання, виходять на роботу
з мінімальними проявами хвороби
й інфікують інших, що призводить
до спалаху грипу в колективі. Як
свідчить аналіз захворюваності з
тимчасовою втратою працездатності загалом по залізниці, кожний
неускладнений випадок захворювання грипом веде до втрати в
середньому шести робочих днів.
Проте навіть після виходу на роботу для відновлення попереднього рівня
продуктивності праці робітники витрачають до двох тижнів.
Керівники залізниці зацікавлені в
тому, щоб залізничники були здоровими
і працездатними та забезпечували безперебійність перевізного процесу. Адже
під час епідемії грипу значна кількість
залізничників, в тому числі машиністів
та помічників, провідників поїздів дале-

Більше вагонів –
більше вантажів
За 9 місяців цього року оглянуто 12 299 330 вантажних вагонів, що на 168630 вагонів більше, ніж було заплановано. Як повідомив заступник начальника служби
вагонного господарства Ярослав Пухаль, у цей показник
входить промивка, пропарка, підготовка вагонів до перевезень. Хоча показників докризового 2007 року ще не
досягли, кількісні показники у порівнянні з 2010 роком
зросли на 11,1%.

Ремонт у Королевому

кого слідування, дизель- та електропоїздів, станційних робітників, втрачають
працездатність через грип, який може
уражати одночасно до 40% персоналу.
Виникає потреба у заміні людей, що
може негативно вплинути на стан безпеки руху. Ось чому впродовж багатьох
років керівництво залізниці виділяє
значні кошти на закупівлю протигрипозної вакцини, бо щеплення – це

ПЕРЕХОДИМО
НА “ЗИМОВИЙ” ЧАС
У зв’язку з рішенням Верховної
Ради України від 18 жовтня 2011
року в Україні буде запроваджено
“зимовий” час: у ніч із суботи на
неділю 30 жовтня 2011 року стрілки годинників буде переведено на
1 годину назад. У зв’язку із цим залізничники в екстреному порядку
працюють над розробкою нового
графіка руху пасажирських поїздів
дальнього, міжнародного сполучення та транзитних поїздів.
За інформацією прес-центру
Укрзалізниці, поїзди міжнародного
сполучення, зокрема з Російською
Федерацією, Білоруссю, Молдовою
після 30 жовтня і до опрацювання
відкоригованого розкладу курсуватимуть за попереднім графіком, оскіль-

ки процес коригування та узгодження
розкладу руху поїздів із зарубіжними
залізничними адміністраціями вимагає певного часу. За попередніми
даними адаптація графіків триватиме до 3 грудня. Тож пасажирам,
які планують здійснювати поїздку
з 31 жовтня по 3 грудня 2011 року у
напрямку Росії, Білорусі або транзитом через ці держави та вже придбали проїзні документи, необхідно
уточнити час відправлення поїзда зі
станції посадки.
Укрзалізниця просить вибачення у пасажирів за тимчасові незручності, викликані об’єктивними обставинами та необхідністю узгодити із
залізничними адміністраціями країн
СНД новий графік руху.

один з найефективніших засобів профілактики грипу. Відповідно до аналізу, проведеного медичною службою
та санепідемстанцією на Львівській
залізниці, епідеміологічна ефективність проведення профілактичних
щеплень проти сезонного грипу доведена упродовж останніх п’яти років і
становила 99,9 %.
Закінчення на 2 стор.

Луцький вокзал
уже перекривають
Із середини червня розпочалося відновлення вокзалу Луцьк – єдиного обласного двірця, якого від початку будівництва не торкнулася реконструкція. За цей
період працівники будівельних управлінь
№ 3, 4 і 5 демонтували внутрішні перегородки і перекриття, залишивши лише
“коробку”. Як розповів головний інженер
Рівненської дирекції залізничних перевезень Микола Врочинський, станом на цей
тиждень уже повністю укріплено фундамент споруди. Освоєно понад 1,5 млн грн.
До кінця цього року планується перекрити
вокзал і встановити нові вікна та двері.
Це потрібно для того, щоб у холодну пору
року можна було проводити внутрішньооздоблювальні роботи. Втім, реконструкція дещо затягується через несвоєчасне
надходження будівельних матеріалів.

У моторвагонному депо Королево експлуатується
13 секцій дизель-поїздів серії Д-1 та 2 вузькоколійних тепловози колії 750 мм серії ТУ-2. Крім пасажирських перевезень, депо проводить технічний огляд і два види ремонту
свого рухомого складу. У цьому році ПР-3 пройшли на
2,6 секції дизель-поїздів більше, ніж за аналогічний період
2010 року. За словами економіста депо Маріанни Вароді,
виконання цьогорічного плану з ремонтів ПР-1 і ПР-3 дизель-поїздів становить 100%, а ТО3 – 100,4% (271 секція
дизель-поїздів). Оскільки вузькоколійні тепловози ТУ-2
обслуговують напрямок Виноградово–Хмільник–Іршава,
то цього року деповським ремонтом було відремонтовано
22 пасажирські вагони. За 9 місяців цього року
ТО3 пройшли 25 тепловозів проти 23 за аналогічний період минулого року. Загалом виконання плану за 9 місяців
по всіх видах ремонту цих тепловозів становить 100%.

