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АКТУАЛЬНО

Д

о початку літнього сезону Головне управління колійного господарства Укрзалізниці
планує оновити всіма видами ремонтів 308
км колії. За інформацією прес-центру Укрзалізниці,
планується модернізувати 120 км, капітально
відремонтувати 138 км, охопити середнім ремонтом 150 км. Відповідні завдання на початку року
поставлено перед колійними господарствами залізниць України.
Загалом у поточному році передбачено оновити
всіма видами ремонтів 1778 км колії, замінити на нові
235 комплектів стрілочних переводів, 196 – старопридатними та відремонтувати 556 стрілочних переводів.

Ремонт і модернізація колій здійснюються згідно з
програмою розвитку транспортних коридорів та швидкісного руху в Україні. Оздоровлення залізничної колії
дозволить не тільки покращити її естетичний вигляд,
але й підвищити швидкість та рівень безпеки руху на
відремонтованих дільницях, що сприятиме підвищенню інтенсивності пропуску поїздів.
Як і очікувалося, після інтенсивної підготовки
колійної техніки та проведення відповідних комісійних оглядів за роботу на визначених ділянках узялися
підрозділи колійного господарства Львівської залізниці. Перше із запланованих колійних “вікон” відкрилося
18 квітня на перегоні Дубно–Озеряни.
Закінчення на 2 стор.

Пасажири-інваліди
не повинні відчувати незручності
Львівська залізниця надає постійну увагу та вживає необхідні заходи
для створення умов безперешкодного
доступу особам з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів залізничної інфраструктури. У першому
кварталі залізничники в повному обсязі
виконали план заходів, передбачений
“Програмою створення належних умов
для доступу людей з інвалідністю до
об’єктів транспортно-дорожньої, туристичної інфраструктури та поштового
зв’язку на 2013 рік”. Зокрема систематично проводяться навчання з черговим персоналом вокзалів, станцій
та працівниками поїзних бригад щодо
забезпечення якісного обслуговування
осіб з обмеженими фізичними можливостями; для пасажирів на вокзалах

є відповідна візуальна інформація на
стендах. За допомогою гучномовного
зв’язку постійно оголошується інформація про роботу груп із надання допомоги пасажирам із обмеженими фізичними можливостями; при зверненні
інвалідів надається практична допомога та супроводження при посадці
та висадці з вагонів; здійснюються
оголошення про наявність спеціально
обладнаних залів очікування та про наявність у поїздах вагонів, обладнаних
пристроями заїзду-виїзду інвалідних
візків. Крім того, забезпечується обробка заявок на включення до складу
поїздів спеціальних вагонів для перевезення пасажирів із обмеженими
фізичними можливостями та проїзд
інвалідів у будь-яких категоріях поїздів

за їх бажанням.
Виконання проектних, будівельних та ремонтних робіт проводиться з
урахуванням нових вимог будівельних
норм і стандартів, що передбачають
можливість безперешкодного доступу
осіб з обмеженими фізичними можливостями. Відповідно до програми у 2013
році передбачено облаштувати пандуси при вході в центральний та касовий
зал вокзалу станції Івано-Франківськ;
сходів – на пасажирську платформу
ст. Маневичі, у будівлі вокзалів на
станціях Тарновиця і Мукачево.
Запланований ремонт пасажирської
платформи з облаштуванням пандусів
на ст. Бориничі, а на станціях Тернопіль
і Підволочиськ облаштують місця для
паркування автомобілів інвалідів.

З кожним роком дедалі більшої ваги набуває
Перемога над фашизмом, героїчний подвиг наших дідів-прадідів, які, не шкодуючи свого життя, захищали рідну землю. У день 9 травня ми
низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю
загиблих, які в кривавих боях відстояли свободу і
незалежність нашої Батьківщини, перед ветеранами, що пройшли довгими бойовими дорогами і
у важкій післявоєнній праці відродили зруйновану
транспортну інфраструктуру! Особливо важкими повоєнні роки були для залізничної галузі,
адже війна зруйнувала працю багатьох поколінь
залізничників.
Дорогі ветерани! Щиро вітаємо Вас із Днем
Перемоги! Це свято мужності, доблесті, честі
та відваги, у якому переплітаються і радість
перемоги, і біль втрат. Ваш подвиг, Ваша любов
до Батьківщини завжди слугуватимуть для нас
високим моральним орієнтиром, зразком усвідомлення обов’язку та відданості державі.
Дякуємо Вам за чисте небо над головою, за
спокій та мир. Міцного здоров’я Вам, щастя, довголіття, радості від кожного прожитого дня!
Хай зігрівають Ваші душі і серця родинне тепло, любов та повага рідних і близьких!
Богдан ПІХ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Шановні залізничники, дорогі ветерани!
Сердечно вітаю вас із Днем Перемоги!
Нам, сучасникам, важко навіть уявити захоплення, радість та щастя, які принесла зі собою
перша мирна весна. Справжнє історичне значення цієї події ми змогли оцінити лише з часом.
Десятиліття миру в Європі, свобода та незалежність багатьох народів – за все це було сплачено
кров’ю наших батьків, дідів і прадідів.
Низький уклін, вічна пам’ять і слава визволителям, котрі зі зброєю в руках захистили майбутнє нашої країни, та трудівникам тилу, які
самовіддано працювали задля Перемоги.
У цей святковий весняний день бажаю Вам
міцного здоров’я, бадьорості духу і щасливого
довголіття!
З повагою
Сергій БОЛОБОЛІН,
генеральний директор Укрзалізниці

Нелегальну зброю
краще здати
Упродовж травня 2013 року на території обслуговування лінійного відділу міліції на ст. Львів УМВСУ на
Львівській залізниці триває місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових
матеріалів.
Транспортні правоохоронці наголошують: громадяни, які
впродовж цього періоду звернуться до лінійного відділу на
станції Львів за адресою м. Львів, вул. Чернівецька, 2 із заявою про добровільну здачу зброї, боєприпасів, спецзасобів
та вибухових речовин, що зберігаються без законних на те
підстав, будуть звільнені від кримінальної та адміністративної відповідальності.

