МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
ДОРОЖНІЙ ЦЕНТР
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
І БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ВІДОМОСТІ <> БЮЛЕТЕНЬ № 10-11
ВСІХ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ до ФОНДІВ ДЦНТІ

з 25 вересня по 25 листопада 2015

ОДЕСА
2015

“ВІДОМОСТІ <> БЮЛЕТЕНЬ” № 10-11 всіх нових надходжень
періодичних видань України, зарубіжжя та інформаційних листів залізниць
України й СНД, а також інших науково-технічних видань, є щомісячним
виданням ДЦНТІ та містить матеріали, що надійшли до ДЦНТІ з
25 числа минулого місяця по 25 число поточного місяця. Матеріали
подаються мовою оригіналу в алфавітному порядку (ІЛ – по господарствах).
“Відомості <> Бюлетень” надсилаються електронною поштою всім
службам та структурним підрозділам залізниці. Окремим організаціям –
у друкованому вигляді за переліком, який встановлено головним інженером – першим заступником начальника залізниці.
Матеріали “Відомості <> Бюлетень” рекомендовано для систематичного використання керівниками та фахівцями залізниці в практичній
діяльності, а також для використання під час проведення занять з технічного
навчання.
За замовленнями звертатися до ДЦНТІ за заявками письмовими
(талон зворотного зв’язку), усними або електронною поштою, а також до
бібліотек свого вузла.
Ознайомлення з об’ємними виданнями (книжками, журналами...)
можливе лише в читальних залах бібліотек без надання ксерокопій.
Телефони ДЦНТІ для довідок: 8-20-51, 8-20-52, 8-20-54, 8-20-55
Адреси електронної пошти: О_ДЦНТИ_ИТР, О_ДЦНТИ_ДНТБ

Телефони філіалів НТБ ДЦНТІ:
Котовськ …………….……………………… – 32-81
Роздільна …………………………………… – 21-28
Вапнярка ........................................................ –

3-68

Ім. Т. Шевченка ............................................. – 26-63
Знам’янка ....................................................... – 26-84
Телефони технічних бібліотек структурних підрозділів залізниці:
Локомотивного депо Одеса-Сортувальна… – 8-73-09
Локомотивного депо Христинівка .............. – 26-88
Станції Помічна ……………………………....... – 23-94
ЗО Гайворон ………………………………........... – 31-10
Вагонного депо Херсон ………………………. – 32 -73
Станції Миколаїв ………………………............. – 21-08

2

ЗМІСТ
I
II
III
IV
V
VI
VI.I
VI.II

Список періодичних видань
Список інформаційних листків залізниць
України та СНД
Список інформаційних карт Одеської залізниці
Інші науково-технічні матеріали
Фотофонд ДЦНТІ
БЮЛЕТЕНЬ:
Книги
Суспільно-політичні питання

Економіка та фінанси
VI.ІV Право: Закони. Кодекси. Укази. Постанови ур яду,
міністерств. Розпорядження органів місцевої вл ади
VI.V
Кадри. Трудові відносини. Заробітна плата
VI.VI Бухгалтерія
VI.VII Охорона праці
VI.VII.А Природоохоронна діяльність
VI.VIIІ Сучасні технології
VI.III

VI.IX
1
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8
2.9
2.10
3

С.4-5
―
―

C.6
С.7-8
―
15

С.9
С.9
С.9-10
С.10-11
С.11-12
С.12-15
С.15-16
С.16

ТРАНСПОРТ:
Загальні питання транспорту
Залізничний транспорт
Управління залізничним тран спортом
Загальні питання залізничного транспорту
 Україна
 Одеська залізниця
 Зарубіжжя
 Реформування залізничного транспорту
Безпека руху
Колійне господарство
Рухомий склад
Локомотивне та вагонне господарство
Пасажирські та вантажні перев езення

С.17

С.17-22

С.22
С.22-23
С.23-25
С.25-26

 Пасажирські
 Вантажні

Автоматика. Сигналізація. Автоматизація.
Зв’язок. Інформатика. Комп’ютери
Електро- та енергопостачання
Енергозбереження
Ресурсозбереження
Будівництво
Різне

С.26-27
С.27-28
С.28
С.28-29
С.29-30
―
3

I СПИСОК *
періодичних видань
№
з/п

Найменування видання

Кількість
номерів, що
надійшли

Примітка

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

БудЕксперт
Вечерняя Одесса
Газета по-українськи
Голос Украины
2000
Зеркало недели. Украина
Котовские известия
Львівський залізничник
Магістраль
Одесский вестник
Одесские известия
Поштовий вісник
Праця і зарплата
Приднепровская магистраль
Рабочее слово
Урядовий кур’єр
Чорноморський гудок
Южная магистраль

Г А З Е Т И
Вапнярка
№1 – 6-7
№1 – 133
НТБ
№1 – 96
Шевченко
№1 – 225
НТБ і всі філіали
№1 – 44
НТБ
№1 – 23
НТБ
№1 – 93-94
Котовськ
№1 – 47
НТБ
№1 – 92
НТБ і всі філіали
№1 – 48
НТБ
№1 – 102
НТБ, Котовськ, Роздільна
№1 – 48
НТБ
№1 – 44
НТБ
№1 – 45
НТБ
№1 – 45
НТБ
№1 – 223
НТБ
№1 – 47
НТБ і всі філіали
№1 – 46
НТБ

Ж У Р Н А Л И
№1 – 11
Безпека праці на виробництві
№1-3 – №3
Будівельний журнал
№1 – 3
Будівництво і стандатризація
№1 – 3,5
Будівництво України
№1 – 4
Будмайстер
№1 – 9-10
Вагонный парк
№1 – 3
Винахідник і раціоналізатор
Вісник Міністерства інфраструктури… *
№1 – 11
Довідник кадровика
№1 – 11
Довідник спеціаліста з охорони праці
№1 – 5
Електротехніка і електромеханіка
№1 – 19
Закони України
№1 – 5
Залізничний транспорт України
№1 – 11
Заработная плата
№1 – 10
Землевпорядний вісник
16 Інтегровані технології та енергозбере- №1 – 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ження

бюлетень з охорони
17 Інформаційний
праці

№1 – 3

НТБ
НТБ
НТБ
НТБ
НТБ, Вапнярка, Шевченко
НТБ і всі філіали
НТБ
НТБ
НТБ
НТБ
Вапнярка
НТБ і всі філіали
НТБ і всі філіали
НТБ
НТБ
НТБ
НТБ

4

1

18
19
20
21

2

Інформаційно-керуючі системи
на залізничному транспорті
Кадровик України (Спец. випуск)
Кодекси України
Компьютер

22 Компьютеры, сети, программирование
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Корреспондент
Локомотив-информ
Майстер-конструктор
Мир автоматизации
Мир связи (Hi-tech)
Мой компьютер
Наука и техника
Наука та прогрес транспорту
Науково-технічна інформація
Офіційний вісник України
к. Охорона праці і пожежна безпека +
Экология предприятия
Охрана труда
Порты Украины
Промислове будівництво та інженерні
споруди

3

4

№1 – 5

НТБ, Вапнярка

№1 – 2

Вапнярка

№1 – 10

НТБ

№1-3 – 4-6
№1 – 9
№1 – 46
№1-2 – 9-10

НТБ і всі філіали
Роздільна, Шевченко,
Знам’янка
НТБ, Шевченко, Зням’янка
НТБ і всі філіали

№1 – 4

Шевченко

№1-2 – 3-4

Шевченко

№1 – 7-9

НТБ, Шевченко

№1 – 7-9

Вапнярка

№1 – 11

НТБ, Знам`янка, Шевченко

№1-2

НТБ

№1 – 3

НТБ

№1 – 91

НТБ

№1 – 11

НТБ

№1 – 10

НТБ і всі філіали

№1 – 8

НТБ

№1 – 3

ДІФ ДЦНТІ

37 Радиоаматор

№1 – 10

Радиотехника
Український метрологічний журнал
Українські залізниці
Электрик
Электрические сети и системы
Энергосбережение. Энергетика.
43 Энергоаудит

№1 – 2

Шевченко, Знам’янка,
Котовськ
Вапнярка

№1 – 2

НТБ

38
39
40
41
42

№1-2 – 9-10
№1-2 – 11

НТБ
НТБ і всі філіали

№1 – 3

НТБ

№1 – 7

НТБ

* Примітка: видання до фондів бібліотек ДЦНТІ не надійшли.
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IV Інші науково-технічні матеріали*

№
з/п

Найменування матеріалу (диску)

Дата
проведення,
дата
випуску,
дата
надходження

1

2

3

4

2015

ДІФ

2015

ДІФ

Розробка технології контролю та утримання
залізничної колії із скріпленням типу КПП-5:
Автореферат дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата технічних наук. - Дніпропетровськ – 2015. – 25 с.

2015

ДНТБ

Строительство и содержание ж.д. путей. Указатель оборудования. GEISMAR.– 2015. – 100 с.

2015

ДІФ

2015

ДІФ

1

2

3

4

5

КАТАЛОГ продукции. Производственное
предприятие ООО «СПЕЦКРАН». – Харьков,
2015. – 32 с.
Мотовоз маневровый ММТ-2 (4х4), ММТ-2П
на базе тракторов ХТЗ. Производственное предприятие ООО «СПЕЦКРАН». – Харьков,
2015. – 10 с.

Универсальная путевая машина УПМ-1М на
базе тракторов ХТА, ХТЗ. Производственное
предприятие ООО «СПЕЦКРАН». – Харьков,
2015. – 7 с.

Місце
знаходження

* Примітка: з науково-технічними матеріалами можна ознайомитися в ДЦНТІ.
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V ФОТОФОНД ДЦНТІ.
ПОЯСНЕННЯ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ ФОТОФОНДОМ ДЦНТІ
Для покращення зовнішнього іміджу залізниці, рекламних цілей та
використання фотоматеріалів щодо оформлення наочної агітації на базі
Дорожнього
центру
науково-технічної
інформації
і
бібліотечнобібліографічного обслуговування (ДЦНТІ) створено електронну фотобазу
об’єктів, приладів та устаткування Одеської залізниці, яка постійно поповнюється.
Фотоматеріали зберігаються у форматі *.jpg розміром - 25601920 пікселів.
Це дозволяє друкувати фотографії без погіршення якості зображення
розміром 2217 см, розмір файлу 1,4 – 2,0 Mb.
Службам та структурним підрозділам залізниці необхідно звернутися
письмово до ДЦНТІ з проханням надати пробні фотоматеріали із позицій, що
їх цікавлять.
Пробні фотоматеріали надаються замовнику на паперовому носії.
Після перегляду потрібно направити перелік необхідних фотоматеріалів
письмово експедицією.
Передача замовнику фотоматеріалів здійснюється на CD носіях замовника.
Адреси для запитів та отримання довідкової інформації:
- поштова адреса: начальнику ДЦНТІ, вул. Степова, 44, м. Одеса, 65005;
- електронна адреса: О_ДЦНТИ_ИТР;
- телефон/факс – 7272490.
Каталог поповнень фотобази розміщується у “Відомостях – бюлетені всіх
нових надходжень до фондів ДЦНТІ” і розсилається електронною поштою
щомісячно.
У запиті необхідно вказати номер СD диску каталогу, де знаходяться
матеріали, які Вас зацікавили.
Додаток: Каталог поповнень фотобази.
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№
з/п

№
CD

Об’єкт

Кількість
фотографій

КАТАЛОГ ПОПОВНЕНЬ ФОТОБАЗИ

Примітка

1

2

3

4

5

Фото 2012 року
1

27

2
3

27
27

4

27

5

28

ДММ. Лінія по виготовленню металочерепиці та
металопрофілю
Черкаська дистанція колії (ПЧ-6)
Колійний механоремонтний завод (КМРЗ)
Міжнародна виставка «Inter-TRANSPORT»
(30.05.2012-02.06.2012)
Міжнародна виставка «ТРАНС УКРАЇНА 2012»
(23.10.2012-25.10.2012)

10
10
30
15
45

Фото 2013 року
1

27

2
3

27
27

4

27

5

28

6

28

7

28

Міжнародна конференція з питань розвитку транспортної логістики між Україною та Казахстаном
Семінар з екологічної безпеки
150-річчя з початку будівництва Одеської залізниці
Міжнародна виставка «Inter-TRANSPORT»
(29.05.2013-31.05.2013)
Музей Південно-Західної залізниці
Семінар-нарада служб матеріально-технічного
забезпечення залізниць та інформаційнообчислювальних центрів з питань автоматизації.
Проведення екскурсії в музеї ДЦНТІ Одеської
залізниці.

10
15
45
10
15
17
8

Фото 2014 року
1
2

Виставка виробів, запасних частин і послуг залізничного призначення
28 Санаторій-профілакторій «Біла Акація»
28

35
50
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VI Б Ю Л Е Т Е Н Ь
VI.II СУСПІЛЬНО–ПОЛІТИЧНІ ПИТАННЯ
1. Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми
«Молодь України» на 2016-2020 роки: РОЗПОРЯДЖЕННЯ Кабінету Міністрів
України від 30 вересня 2015 р. № 1018-р // Офіційний вісник України. – 2015. № 78. – 9 жовтня . – Ст. 2683. – С.78.
2. КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової соціальної програми «Молодь
України» на 2016-2020 роки: СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 30 вересня 2015 р. № 1018-р // Офіційний вісник України. – 2015. № 78. – 9 жовтня . – Ст. 2683. – С.79-84.
3. Права та пільги для учасників АТО // Урядовий кур’єр. – 2015. № 190. – 13 жовтня. – С.4-7.
VI.ІII ЕКОНОМІКА та ФІНАНСИ
4. Економіка України за січень – серпень 2015 року // Урядовий кур’єр. –
2015. - №181. – 1 жовтня. – С. 6.
5. Економіка України за січень – вересень 2015 року // Урядовий кур’єр.
– 2015. - № 205. – 4 листопада. – С. 5.
6. Підлужна Н. Основні показники рівня життя населення // Праця і
зарплата. – 2015. - № 42. – 11 листопада. – С.8.
■ залізничний транспорт
7. Ейтутіс Г., Никифорук О., Карпов В. Продуктивність як ефективність
роботи залізниць України // Українські залізниці. – 2015. - № 9-10. – С.46-49.
8. Укрзалізниця затвердила фінплан до кінця року // Українські залізниці.
– 2015. - № 9-10. – С.5.
VI.IV П Р А В О: Закони. Кодекси. Укази.
Постанови уряду, міністерств.
Розпорядження органів місцевої влади
9. Кодекс законів про працю України // Кодекси України. – 2015. - № 10. –
К.: Форум. – 174 с. + компакт-диск СD-R з комп’ютерною версією (див. конверт
на третій сторінці обкладинки).
10. Про електронну комерцію: Закон України від 3 вересня 2015 року
№ 675-VIII // Офіційний вісник України. – 2015. - № 78. – 9 жовтня. – Ст. 2590.
– С.14-27; ОРІЄНТИР. – 2015. - № 36. –7 жовтня. – С.7-8 до «УК». - № 186.
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11. Про місцеві державні адміністрації: Закон України станом на
14 вересня 2015 року / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське
вид-во, 2015. – 32 с. - (Серія «Закони України»).
VI.V

КАДРИ. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА

12. Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Міжвідомчої
комісії з питань бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу від 22 травня
1996 року № 1 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 86. – 6 листопада. –
Ст. 2889. – С.73.
13. Загорецька О. Коментар до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів // Довідник кадровика. – 2015. - № 9. – С.59-68;
№ 10. – С. 65-75. - (Закінчення у наступному номері).
14. Клименко О. Угода про Асоціацію з ЄС: на що варто звернути увагу
кадровикам // Довідник кадровика. – 2015. - № 9. - С.10-13; № 10. – С. 30-35.
Міжнародне трудове право.
15. Максименко Г. Нове свято у жовтні: перераховуємо робочий час і
тривалість відпустки // Довідник кадровика. – 2015. - № 10. – С. 57-61.
16. Рожнов В. Ухвалення та оформлення рішень про переведення/переміщення // Довідник кадровика. – 2015. - № 10. – С. 36-44.
17. Рибінцева А. Відпустка за власний рахунок: чи може перевищувати
15 днів? // Заработная плата. – 2015. - № 10. – С.36-38.
18. Соломонов С. Индексация зарплаты: фиксированная сумма // Заработная плата. – 2015. - № 10. – С.51-60.
19. Соломонов С. ПЕРЕНОС робочих дней в 2016 году // Заработная
плата. – 2015. - № 11. – С.28-34.
20. Фольварочна Г. ШТАТНИЙ розпис: вносимо зміни правильно // Заработная плата. – 2015. - № 11. – С.20-27.
21. Чи можна в день звільнення видати трудову книжку до закінчення
робочого дня? // Довідник кадровика. – 2015. - № 10. – С. 78-79.
22. Юзова Ю. Строковий трудовий договір: особливості укладання та
розірвання // Довідник кадровика. – 2015. - № 10. – С. 45-56.
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■ залізничний транспорт
23. РОБОЧИЙ ЧАС ЗАЛІЗНИЧНИКА. Департамент організації, оплати
та мотивації праці Укрзалізниці повідомляє про планову кількість робочого
часу по місяцях 2016 р., якою необхідно керуватися при складанні графіків
роботи працівників підприємств і організацій залізничного транспорту
// Магістраль. – 2015. - № 75. – 30 вересня - 6 жовтня. – С.7.
24. Віталій Маліцький: «У ПАТ «Українська залізниця» буде нова система оплати праці» // Українські залізниці. – 2015. - № 9-10. – С.43-45.
25. Ключевой ресурс, или Почему в основе продуктивности лежит
управление энергией, а не временем // Магістраль. – 2015. - № 73. – 23-29 вересня. – С.6.
26. Копилов М. Найкращі оглядачі вагонів // Магістраль. – 2015. - № 73.
– 23-29 вересня. – С.3.
Конкурс професійної майстерності.
27. Плотникова А. «911» для железнодорожников // Магістраль. – 2015. № 75. – 30 вересня - 6 жовтня. – С.5.
Новая программа профсоюза.
28. Сосин Д.Е. Организация образовательной деятельности // Автоматика, связь, информатика. – 2015. - № 6. – С.51-52.
Подготовка кадров. Дистанционное обучение. Обучающие технологии для работников ВЦ.
29. Щодо індексації грошових доходів громадян // Вісник профспілки
залізничників і транспортних будівельників України. – 2015. - № 18-19. –
22 жовтня. – С.3.
VI.VІ

БУХГАЛТЕРІЯ

30. Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам
України, які призначаються на строкову військову службу: Постанова Кабінету
Міністрів України від 12 травня 2015 року № 587 // Довідник кадровика. –
2015. - № 10. – С. 94.
31. ПОРЯДОК виплати грошової допомоги громадянам України, які
призначаються на строкову військову службу: Затв. Постановою Кабінету
Міністрів України від 12 травня 2015 року № 587 // Довідник кадровика. –
2015. - № 10. – С. 94-95.
===

32. Максименко Г. Нове свято у жовтні: перераховуємо робочий час і
тривалість відпустки // Довідник кадровика. – 2015. - № 10. – С. 57-61.
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33. Рибінцева А. Звітність з аліментів і не тільки // Заработная плата. –
2015. - № 10. – С.43-46.
34. Саражинська О. «ЧОРНОБИЛЬЦІ» 4-ї категорії: виплачуємо лікарняні та «декретні» правильно // Заработная плата. – 2015. - № 11. – С.72-76.
35. Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. Бухгалтерські ризики: аспекти облікової політики підприємства // Залізничний транспорт України. – 2015. - № 5. –
С.46-50.
VI.VII ОХОРОНА ПРАЦІ
36. Про мораторій на перевірки: ЛИСТ Державної служби гірничого
нагладу та промислової безпеки України від 2 вересня 2015 р. № 4315/0/5.105/6/15 // Охорона праці і пожежна безпека. – 2015. - № 10. – С. 12.
37. Бабаджанян Г. Перевірки підприємств. Чи діє мораторій? // Охорона
праці і пожежна безпека. – 2015. - № 10. – С. 8-11.
З 1 січня 2015 року набрали чинності законодавчі акти, які накладають певні обмеження, що стосуються перевірок органами контролю суб’єктів
господарювання України.
38. Баженов А. Предприятиям на заметку // Охрана труда. – 2015. - № 10.
– С.26-27.
О преимуществах и этапах проведения дистанционного обучения
по вопросам охраны труда на ГП «Головной учебно-методический центр
Гоструда».
39. Безпека праці оператора котельні // Безпека праці на виробництві. –
2015. - № 10. – С.16.
40. Безпека праці оператора котельні при аварійних ситуаціях // Безпека
праці на виробництві. – 2015. - № 10. – С.17.
Аварійна зупинка котла.
41. Богданова О. Культура безопасности: от лозунга к действию // Охрана труда. – 2015. - № 10. – С.12-15.
Управление охраной труда.
42. Божко Г. Як оцінити виробничі ризики // Безпека праці на виробництві. – 2015. - № 10. – С.3-5.
43. Величко Я.В., Оржеховський О.В. Особливості впровадження
дистанційного навчання у сфері охорони праці // Інформаційний бюлетень з
охорони праці. – 2015. - № 3. – С.108-112.
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44. Вимоги безпеки до робочих місць під час виконання робіт на висоті
// Безпека праці на виробництві. – 2015. - № 10. – С.29-30.
45. Зеркалов Д. Визначення небезпек на робочих місцях // Безпека праці
на виробництві. – 2015. - № 9. – С.10-12.
46. Зміни в покажчику нормативно-правових актів з питань охорони
праці // На допомогу спеціалісту з охорони праці. Додаток до журналу «Охрана
труда». – 2015. - № 9. – С.10-11.
47. Інструкція з охорони праці № _____ для робітника з комплексного
прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями (двірника)
// На допомогу спеціалісту з охорони праці. Додаток до журналу «Охрана
труда». – 2015. - № 9. – С.46-54.
48. Калашнюк О. Вимоги безпеки при виконанні робіт у замкненому
просторі // Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. – 2015. - № 10. –
С.1-48. - Додаток до журналу «Охорона праці і пожежна безпека». – 2015. № 10, жовтень.
49. Малихін О.В., Таірова Т.М., Левченко І.В. Виробничий травматизм
в Україні у І півріччі 2015 року: особливості і тенденції // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. - № 3. – С.17-29.
50. Марфин Н. Защищает ли нас обычная обувь от электрического тока?
// ЭЛЕКТРИК. – 2015. - № 10. – С.46-47.
51. Моисеенко О. И это всѐ о нѐм… О риске! // Охрана труда. – 2015. № 9. – С.13-15.
52. Моисеенко О. Немного читай, да много разумей! // Охрана труда. –
2015. - № 9. – С.24-25.
Какую часть рабочего времени работник должен тратить на обучение по вопросам охраны труда, прохождение инструктажей и медосмотров?
53. Новік І.М. Культура охорони праці – абсолютно нова концепція
// Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. - № 3. – С.95-100.
54. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. ДСТУ 2293:
2014 // На допомогу спеціалісту з охорони праці. Додаток до журналу «Охрана
труда». – 2015. - № 9. – С.41-49.
55. Охримчук Д. Безпека виконання робіт в охоронних зонах електроустановок // Охорона праці і пожежна безпека. – 2015. - № 10. – С.49-55.
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Електричний струм – це впорядкований рух електронів в електромагнітному полі. Чим сильнішим є електромагнітне поле, тим інтенсивніший
рух електронів і тим вищі основні параметри електричного струму – сила та
напруга. При зростанні сили струму та напруги опір провідника зменшується.
При високих значеннях напруги та сили струму знижується також ізолююча
здатність діелектриків.
56. Пількевич С. Нещасний випадок внаслідок невиконання інструкцій:
практика розслідування // Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2015. - № 10.
– С.25-28.
57. Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних
кранів (витяг з НПАОП 0.00-1.01-07) // Безпека праці на виробництві. – 2015. № 9. – С.16-17.
58. Сепченко Є. Забезпечення комфортних та безпечних умов праці
// Безпека праці на виробництві. – 2015. - № 10. – С.8-9.
59. Слободян Ф. Безпека праці слюсаря з ремонту автомобілів // Охорона
праці і пожежна безпека. – 2015. - № 11. – С.18-23.
60. Совенко О. Підготовка підприємства до роботи взимку // Охорона
праці і пожежна безпека. – 2015. - № 10. – С.60-64.
61. Стаховский А. Безопасность труда в деревообработке // Охорона
праці і пожежна безпека. – 2015. - № 9. – С.10-15; № 10. – С.14-19; № 11. –
С.12-17.
62. Стовбун А. Стан виробничого травматизму серед працівників будівельної галузі // Охорона праці і пожежна безпека. – 2015. - № 8. – С. 34-38;
№ 9. – С. 30-34; № 10. – С.36-41; № 11. – С.36-43.
63. Трофимчук В. Человек превыше всего // Охрана труда. – 2015. - № 9.
– С.16-20.
Управление охраной труда.
64. Федоренко М. Безпечна напруга як захист від ураження током // Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2015. - № 10. – С.29-33.
65. Федоренко Н. Каска и защитный шлем. В чѐм различия? // Охрана
труда. – 2015. - № 10. – С.36-37.
66. Цибульская О. По-новому об известном, или Читая Закон… // Охрана
труда. – 2015. - № 9. – С.24-27. - (Продолжение. Начало в № 12/2014 и №1,2,4,6/
2015).
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О комплексной оценке Закона Украины «Об охране труда». В № 9
предложен обзор ст. 7 «Право работников на льготы и компенсации за тяжѐлые
и вредные условия труда».
67. Шевчук И. Медосмотр как залог успеха компании // На допомогу
спеціалісту з охорони праці. Додаток до журналу «Охрана труда». – 2015. - № 9.
– С.19-25.
■ залізничний транспорт
68. Бєлов Д. Попри сто тисяч перевірок… // Магістраль-експрес. – 2015.
- № 90. – 21-27 листопада. – С.7.
Охорона праці.
69. Валерій Сусленко: «Необхідно створити єдину корпоративну систему управління охороною праці для ПАТ «Українська залізниця» // Українські
залізниці. – 2015. - № 9-10. – С.55-57.
70. Полтавський М. Замість каски – каскетка // Магістраль. – 2015. - № 81.
– 21-27 жовтня. – С.4.
Зручний спецодяг. 200 нових каскеток уже видано вагонникам на
Одеській залізниці.
■ Пожежна безпека
71. Рожнов А. Забезпечення безпеки та організації ефективної евакуації
персоналу підприємства у випадку пожежі // Консультант з охорони праці та
пожежної безпеки. – 2015. - № 11. – С.1-48. - Додаток до журналу «Охорона
праці і пожежна безпека». – 2015. - № 11, листопад.
72. Стоєцький В. Пожежна безпека об’єктів транспорту газу та конденсату // Охорона праці і пожежна безпека. – 2015. - № 8. – С. 22-29; № 9. –
С.17-21; № 10. – С.20-25; № 11. – С.4-10.
VI.VII.А ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
73. Бельченко Т. Екобезпека по-європейськи // Магістраль. – 2015. № 77. – 7-13 жовтня. – С.7.
74. Борисова І. Управління відходами в Польщі та Україні // Экология
предприятия. – 2015. - № 11. – С.66-70.
Про практику поводження з відходами в Польщі та Україні розповідають заступник міського голови Івано-Франківська Богдан Білик та заступник
директора департаменту охорони навколишнього середовища Любліна Марцін
Руцай.
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75. Виговська Г., Козаченко Т. Удосконалення системи збирання, перероблення та утилізації відходів кінцевого споживання продукції // Экология
предприятия. – 2015. - № 10. – С.14-19; № 11. – С.10-19.
Автори розглядають перспективи створення екологічно безпечної
системи поводження з відходами за умови вибору найбільш раціональних технологічних рішень, оптимізації потоків відходів з урахуванням екологічних та
економічних факторів і соціально-економічних інтересів населення, що має
стати запорукою сталого розвитку.
76. Власов Є. Як очистити грунт від забруднення нафтою // Экология
предприятия. – 2015. - № 9. – С.20-32.
77. Гусєва Н. Управління відходами в Україні та країнах ЄС // Экология
предприятия. – 2015. - № 10. – С.56-63.
78. Зеленько Ю.В., Недужа Л.О. Прогнозування та моделювання шумового навантаження. Сучасні підходи до створення шумових карт залізниць
// ЛОКОМОТИВ-інформ. – 2015. - № 9-10. – С.12-16.
79. Лосинец А. На контроле сектора экологии // Чорноморський гудок. –
2015. - № 40. – 9 жовтня. – С.6.
80. Плющакова Л. Очищення стічних вод. Законодавство та технології
// Экология предприятия. – 2015. - № 11. – С.71-78.
Аналіз нормативно-правових документів, що регулюють відносини у
сфері поводження зі стічними водами підприємств.
81. Порєв В. Екологічний моніторинг промислових викидів у атмосферу
// Экология предприятия. – 2015. - № 11. – С.20-26.
У статті розглянуто метод стабілізації коефіцієнта передачі вимірювального каналу та принципово новий метод компенсації впливу витрат в пробовідбірних системах на вихідний сигнал газоаналізатора.
82. Швец И. Менеджмент отходов // Экология предприятия. – 2015. № 11. – С.49-56.
Тезисы выступления на семинаре, посвященном организации и развитию системы экологического менеджмента на предприятии.
VI.VIIІ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
- нанотехнології
83. Воронін С.В., Суранов О.В., Суранов О.О. Шляхи розробки та впровадження нанотехнологій на залізничному транспорті України // Залізничний
транспорт України. – 2015. - № 5. – С.25-28.
Ключові слова: наночастинки вуглецю, фулерени, нанотрубки, нанотехнології, ресурсозбереження.
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VI.ІX ТРАНСПОРТ
1 Загальні питання транспорту
84. Итоги работы морских торговых портов Украины за январь-сентябрь
2015 // Порты Украины. – 2015. - № 8, октябрь. - С. 58-60.
85. Магистраль Рени – Одесса – Балтика: перспективы Шелкового пути в
Украине // Українські залізниці. – 2015. - № 9-10. – С.36-39.
86. Официальная статистика Администрации морских портов Украины
по итогам января-июня 2015 года // Порты Украины. – 2015. - № 7, сентябрь. С. 58-60.
Грузооборот морских портов Украины за 6 месяцев 2015 года, по
номенклатуре, тыс.т.
2 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
2.1 Управління залізничним транспо ртом.
Загальні питання залізничного транспо рту
87. Буркович М. Електрифікація від моря до моря // Магістраль. – 2015. № 77. – 7-13 жовтня.- С.1,3.
88. Швайко Ю. Кузнецы научных традиций // Магістраль. – 2015. - № 77.
– 7-13 жовтня. - С.3.
ДИИТу – 85!
■ Україна
89. Бутько Т.В., Прохорченко А.В. Аналіз наукових досліджень в області
проблеми управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури
// Залізничний транспорт України. – 2015. - № 5. – С.18-24.
Ключові слова: експлуатація залізниць, управління, пропускна спроможність, залізнична інфраструктура, реформування.
90. Голосєєв С. Дискусія навколо тарифу // Магістраль. – 2015. - № 75. –
30 вересня - 6 жовтня. – С.1,3.
91. Козаченко Д.Н., Березовый Н.И., Баланов В.О., Журавель В.В. Резервы времени при организации движения грузовых поездов по расписанию
// Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2015. № 2. – С.105-115.
92. Яковенко В. Удосконалення залізничної інфраструктури // Українські
залізниці. – 2015. - № 9-10. – С. 58-59.
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■ Одеська залізниця
93. Бессараб Н. РПЧ-9, так держать // Чорноморський гудок. – 2015. № 39. – 2 жовтня. – С.1.
По итогам отраслевого соревнования за первое полугодие 2015 года
коллектив моторвагонного депо Одесса-Застава-1 (РПЧ-9) занял 1-е место
среди трудовых коллективов предприятий пригородных пассажирских
перевозок Укрзализныци.
94. Бойко Г., Мелешко М. Особливості залучення інвестицій для реалізації енергозберігаючих проектів на підприємствах залізничного транспорту
України. Частина І // Українські залізниці. – 2015. - № 9-10. – С. 60-61.
95. Клієнти Одеської залізниці зможуть скористатися послугою перевезення власного авто // Чорноморський гудок. – 2015. - № 45. – 13 листопада. –
С.2. - (Р. «Інформаційна сторінка»).
96. Кумайгородська Н. Безпрограшний варіант для інвестицій // Магістраль-експрес. – 2015. - № 88. – 14-20 листопада. – С.4.
Розвиток других колій у напрямку Чорноморська - Берегова Одеської
магістралі є прикладом державно-приватного партнерства.
97. Кумайгородська Н. Деповський заводського рівня // Магістраль. –
2015. - № 83. – 28 жовтня - 3 листопада. – С.2.
Ремонт з економічним ефектом. На Одеській залізниці презентували
ще один електровоз ВЛ 40у, відремонтований заводським ремонтом в умовах
локомотивного депо Котовськ.
98. Кумайгородська Н. Подорож за посмішкою залізничників // Магістраль-експрес. – 2015. - № 84. – 31 жовтня - 6 листопада. – С.1,2.
Вагон – стоматологічний кабінет Одеської залізниці.
99. Кумайгородська Н. Просвещение и наказание // Магістраль-експрес.
– 2015. - № 82. – 24-30 жовтня. – С.7.
1 тыс. 340 информационных плакатов и памяток на тему профилактики непроизводственного травматизма издано по Одесской железной дороге.
100. Кумайгородська Н. У гармонії квітів та верстатів // Магістраль. –
2015. - № 75. – 30 вересня - 6 жовтня. – С.2.
101. Ланковий М. Третій вік депо Христинівка // Магістраль-експрес. –
2015. - № 90. – 21-27 листопада. – С.15.
Одне з найдавніших локомотивних депо мережі українських залізниць – Христинівка – відсвяткувало своє 125-річчя.
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102. Легенький В.П. Знаменской дистанции электроснабжения – 55!
// Чорноморський гудок. – 2015. - № 39. – 2 жовтня. – С.3.
103. Лукиянов В. Будущее дороги – в наших руках // Чорноморський
гудок. – 2015. - № 41. – 16 жовтня. – С.1,4-5.
104. Одесская железная дорога: путь в будущее // Комсомольская правда. – 2015. - № 245. – 5-12 ноября. – С.5.
Промежуточные итоги ежегодного рейтинга «Народное признание
– 2015» в номинации «Предприятие года».
105. Одеська залізниця – «Лідер енергоефективності по Одеській області
2015» // Українські залізниці. – 2015. - № 9-10. – С. 4.
106. Одеська залізниця впроваджує інноваційну технологію зв’язку з
пасажирами // Чорноморський гудок. – 2015. - № 45. – 13 листопада. – С.2. (Р. «Інформаційна сторінка»).
107. Пальміріна Н. Дорогою докорінних змін // Магістраль. – 2015. № 83. – 28 жовтня - 3 листопада. – С.2.
Зустріч з колективом Одеської залізниці в.о. Генерального директора Укрзалізниці Олександра Завгороднього.
108. Полтавський М. Замість каски – каскетка // Магістраль. – 2015. № 81. – 21-27 жовтня. – С.4.
Зручний спецодяг. 200 нових каскеток уже видано вагонникам на
Одеській залізниці.
109. Семенова Ю. Результат слаженной и системной работы // Чорноморський гудок. – 2015. - № 43. – 30 жовтня. – С.1,4.
Локомотивное депо Котовск – авангард структурных подразделений Одесской магистрали.

■ Зарубіжжя
110. Белорусская железная дорога: в режиме обновления // ЛОКОМОТИВ-інформ. – 2015. - № 9-10. – С.22-26.

■ Реформування залізничного транспорту
▪ Україна
111. Питання публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 375
// Офіційний вісник України. – 2015. - № 78. – 9 жовтня . – Ст. 2596. – С.102;
Урядовий кур’єр. – 2015. - № 179. – 29 вересня. – С.9.
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112. Статут публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 735
// Офіційний вісник України. – 2015. - № 78. – 9 жовтня. – Ст. 2596. – С.103-132;
Урядовий кур’єр. – 2015. - № 179. – 29 вересня. – С.9-12.
===
113. Про деякі питання правління публічного акціонерного товариства
«Українська залізниця»: ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 року № 815 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 82. – 23 жовтня . –
Ст. 2719. – С.67.
114. СКЛАД правління публічного акціонерного товариства «Українська
залізниця»: Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня
2015 року № 815 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 82. – 23 жовтня . –
Ст. 2719. – С.68.
===

115. Андрощук С. Настав час змін // Магістраль. – 2015. - № 83. – 28 жовтня - 3 листопада. – С.1,4.
На 1 грудня запланований початок повноцінної господарської
діяльності ПАТ «Українська залізниця».
116. Андрощук С. Реформа на високому старті // Магістраль. – 2015. № 73. – 23-29 вересня. – С.1,4.
117. Бутько Т.В., Прохорченко А.В. Аналіз наукових досліджень в
області проблеми управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури // Залізничний транспорт України. – 2015. - № 5. – С.18-24.
Ключові слова: експлуатація залізниць, управління, пропускна
спроможність, залізнична інфраструктура, реформування.
118. Валерій Сусленко: «Необхідно створити єдину корпоративну систему управління охороною праці для ПАТ «Українська залізниця» // Українські
залізниці. – 2015. - № 9-10. – С.55-57.
119. Віталій Маліцький: «У ПАТ «Українська залізниця» буде нова система оплати праці» // Українські залізниці. – 2015. - № 9-10. – С.43-45.
120. Владимир Балахонов: «Основная задача любого реформирования –
снизить затраты и повысить эффективность работы» // Українські залізниці. –
2015. - № 9-10. – С.26-28.
121. Dream team реформ // Магістраль. – 2015. - № 79. – 14-20 жовтня. –
С.1,2.
Уряд затвердив склад правління ПАТ «Українська залізниця».
122. З днем народження ПАТ «Укрзалізниця» // Приднепровская магистраль. – 2015. - № 40. – 23-29 октября. – С.1; Магістраль-експрес. – 2015. № 82. – 24-30 жовтня. – С.1.
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123. Козаченко Д., Верлан А., Кутателадзе О. Реформы на запасном
пути // Голос Украины. – 2015. - № 195. – 22 октября. – С.6.
В настоящее время железнодорожная отрасль находится в критическом состоянии. Износ путевого хозяйства составляет 86%, грузовых вагонов
– 88,2%, пассажирских вагонов – 85,9%, электровозов – 91,0%, тепловозов –
99,5%.
124. Копилов М. Нові вимоги до рухомого складу // Магістраль. – 2015. № 77. – 7-13 жовтня. – С.6.
125. Кумайгородська Н. Деповський заводського рівня // Магістраль. –
2015. - № 83. – 28 жовтня - 3 листопада. – С.2.
Ремонт з економічним ефектом. На Одеській залізниці презентували
ще один електровоз ВЛ 40у, відремонтований заводським ремонтом в умовах
локомотивного депо Котовськ.
126. Микола Снітко: «Усі зусилля будуть спрямовані на оздоровлення
залізничної галузі» // Українські залізниці. – 2015. - № 9-10. – С.12-16.
127. Оновлення застарілого вагонного парку – першочергове завдання
департаменту вагонного господарства Укрзалізниці // Вагонний парк. – 2015. № 9-10. – С.10-13.
128. Останин С.Н. Неисправности вагонных колѐсных пар и их элементов // Вагонний парк. – 2015. - № 9-10. – С.32-36.
129. Пальміріна Н. Європейська модель перевезень // Магістральекспрес. – 2015. - № 88. – 14-20 листопада. – С.5.
Реформування галузі зобов’язує українських залізничників до створення європейської моделі пасажирських перевезень. Про її особливості фахівці
служб пасажирської та приміських пасажирських перевезень Одеської залізниці, а також представники місцевих органів влади дізналися від іспанських і
польських колег під час недавнього семінару.
130. Посмитюха А.А., Самсонкин В.Н. Тренажеры для локомотивных
бригад – важная составляющая учебного процесса // ЛОКОМОТИВ-інформ. –
2015. - № 9-10. – С.17-21.
131. Сорокин М.А. Независимый взгляд на проблемы тягового подвижного состава железных дорог Украины // ЛОКОМОТИВ-інформ. – 2015. № 9-10. – С.34-35.
Рассмотрены вопросы создания, обновления и модернизации
подвижного состава на этапе реформирования железнодорожной отрасли.
Приведены рекомендательные советы для выхода из сложившейся ситуации.
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132. Статут затверджено // Магістраль. – 2015. - № 75. – 30 вересня 6 жовтня. – С.1.
133. Уряд затвердив документ майбутнього ПАТ «Українська залізниця»
// Чорноморський гудок. – 2015. - № 40. – 9 жовтня. – С.2.
134. Чуев С.Г., Карпычев В.А. Управление динамикой длинносоставных
поездов с помощью распределенного управления торможением поезда (РУТП)
// ЛОКОМОТИВ-інформ. – 2015- № 9-10. – С.51-58.
   БЕЗПЕКА РУХУ   
135. Буркович М. Кити кардинальних змін // Магістраль. – 2015. - № 77.
– 7-13 жовтня. - С.5.
У дорожньо-транспортних пригодах, що сталися в останні роки на
залізничних переїздах залізниць України, жодної вини залізничників не було,
а всі вони мали місце через недотримання водіями автотранспортних засобів
правил дорожнього руху.
136. Лаврухін О.В., Запара В.М., Ковальов А.О., Мкртичьян Д.І. Перспектива розвитку сучасних інформаційних технологій запобігання виникнення
аварійних ситуацій з небезпечними вантажами в умовах інтероперабельності
// Залізничний транспорт України. – 2015. - № 5. – С.8-12.
137. Осовик В. Безпека руху під контролем нових систем МПЦ-У та
МАБ-У // Українські залізниці. – 2015. - № 9-10. – С.52-54.
2.3 КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО
138. Буркович М. Кити кардинальних змін // Магістраль. – 2015. - № 77.
– 7-13 жовтня. - С.5.
У дорожньо-транспортних пригодах, що сталися в останні роки на
залізничних переїздах залізниць України, жодної вини залізничників не було,
а всі вони мали місце через недотримання водіями автотранспортних засобів
правил дорожнього руху.
139. Буряк С.Ю., Гаврилюк В.И., Гололобода О.А., Ковригин М.А. Дистанционное диагностирование состояния стрелочных переводов по временной
характеристике и спектральному составу токовой кривой // Наука та прогрес
транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2015. - № 2. – С.39-57.
140. Вітчизняні заводи готові забезпечити залізницю колійними машинами // Українські залізниці. – 2015. - № 9-10. – С.17-19.
141. Ресурсоенергозберігаючі бетони для залізобетонних шпал // Залізничний транспорт України. – 2015. - № 5. – С. 28-32.
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142. Семенова Ю. Путейцы соревновались в профмастерстве // Чорноморський гудок. – 2015. - № 39. – 2 жовтня. – С.4.
На Одеській залізниці конкурс профмайстерності.
143. Стан колійного господарства залізниць України // Українські залізниці. – 2015. - № 9-10. – С.20-25.
Дорошенко В. Одеська залізниця. – С.21.
2.4 РУХОМИЙ СКЛАД.
ЛОКОМОТИВНЕ ТА ВАГОННЕ ГОСПОДАРСТВО
144. Бердута В. Штучний інтелект ремонтує вагони // Магістраль. – 2015.
- № 81. – 21-27 жовтня. – С.9.
«Пасажирське вагонне депо Гребінка» ДП «Південна залізниця».
145. Васильев С.В. Проверка мастерства осмотрщиков вагонов // Вагонний парк. – 2015. - № 9-10. – С.37-39.
Об участии осмотрщиков вагонов Одесской железной дороги в
ежегодном конкурсе «Лучший осмотрщик вагонов вагонного хозяйства
«Укрзалізниці» в 2015 году. Который проводился в вагонном депо Кременчуг
Южной железной дороги.
146. Драч А.А. Как уберечься от неприятностей в поездной и маневровой
работе (Памятка молодому машинисту) // ЛОКОМОТИВ-інформ. – 2015. № 9-10. – С.39-41.
147. Дубов Д.В. Приборы и устройства торможения вагонов // Вагонний
парк. – 2015. - № 9-10. – С.20-25.
148. Ерохин А.С. Дефекты и повреждения подшипников качения // Вагонний парк. – 2015. - № 9-10. – С.26-31.
В статье представлен материал для работников вагонного и пассажирского хозяйства, ремонтных и эксплуатационных предприятий, предназначенный для выявления причин выхода из строя подшипников в эксплуатации и
поступлении в ремонт, установления объема ремонтных работ и оптимизации
процессов обслуживания и ремонта подшипников.
149. Копилов М. Найкращі оглядачі вагонів // Магістраль. – 2015. - № 73.
– 23-29 вересня. – С.3.
Конкурс професійної майстерності.
150. Копилов М. Шаблонні новації // Магістраль. – 2015. - № 81. –
21-27 жовтня. – С.3.
Раціоналізаторство і винахідництво. Вагонне господарство.
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151. Копилова Т. Водійські права на локомотив або Машиніст на залізницю // Магістраль. – 2015. - № 79. – 14-20 жовтня. – С.5.
Вимоги до машиністів локомотивів у ЄС та Україні.
152. Ліхушин Є.В., Савін К.М. М62УП – одна із вдалих модифікацій
тепловоза М62 // ЛОКОМОТИВ-інформ. – 2015. - № 9-10. – С.59-60.
153. Лутай С.Н. Проверка рабочих параметров и техническое обслуживание пневматических частей диагностических устройств УЗОТ-РМ и УКТП
для эксплуатационных вагонных депо // Вагонний парк. – 2015. - № 9-10. –
С.46-57.
154. Мастепан А.Г. Ремонт и техническое обслуживание колесных пар с
буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи
1520 мм // Вагонний парк. – 2015. - № 9-10. – С.14-19. - (Окончание. Начало в
№ 10-12/2014, № 7-8/2015).
155. Оновлення застарілого вагонного парку – першочергове завдання
департаменту вагонного господарства Укрзалізниці // Вагонний парк. – 2015. № 9-10. – С.10-13.
156. Останин С.Н. Неисправности вагонных колѐсных пар и их элементов // Вагонний парк. – 2015. - № 9-10. – С.32-36.
157. Посмитюха А.А., Самсонкин В.Н. Тренажеры для локомотивных
бригад – важная составляющая учебного процесса // ЛОКОМОТИВ-інформ. –
2015. - № 9-10. – С.17-21.
158. Сорокин М.А. Независимый взгляд на проблемы тягового подвижного состава железных дорог Украины // ЛОКОМОТИВ-інформ. – 2015. № 9-10. – С.34-35.
Рассмотрены вопросы создания, обновления и модернизации подвижного состава на этапе реформирования железнодорожной отрясли. Приведены рекомендательные советы для выхода из сложившейся ситуации.
159. Чуев С.Г., Карпычев В.А. Управление динамикой длинносоставных
поездов с помощью распределенного управления торможением поезда (РУТП)
// ЛОКОМОТИВ-інформ. – 2015. - № 9-10. – С.51-58.
■ Вокзали
160. Кумайгородська Н. Відпочити на рівні! // Магістраль-експрес. –
2015. - № 84. – 31 жовтня - 6 листопада. – С.5.
Вокзальний комплекс станції Котовськ поповнився залою підвищеного комфорту та кімнатою відпочинку для матері й дитини, які обладнали
на місці колишнього нерентабельного ресторану.
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161. Семенова Ю. Вагонное депо Котовск – территория комфорта для
пассажиров // Чорноморський гудок. – 2015. - № 43. – 30 жовтня. – С.4.
■ Станції
162. Лаврухин А.В. Формирование интеллектуальной модели функционирования железнодорожной станции при выполнении поездной работы
// Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2015. № 1. – С.43-53.
2.5 ПАСАЖИРСЬКІ та ВАНТАЖНІ ПЕР ЕВЕЗЕННЯ
■ Пасажирські
163. ПОРЯДОК проведення професійного відбору кандидатів на посаду
начальник поїзда (пасажирського): Затв. Наказом Укрзалізниці від 07.10.2015
№ 406-Ц // Чорноморський гудок. – 2015. - № 42. – 23 жовтня. – С.6.
164. Вокзал зі смаком // Магістраль. – 2015. - № 81. – 21-27 жовтня. –
С.11.
Проблему харчування пасажира в дорозі у різних країнах вирішують по-своєму.
165. Володимир Скобленко: «Ми прекрасно розуміємо соціальну значущість приміських перевезень» // Українські залізниці. – 2015. - № 9-10. –
С.29-31.
166. Копилова Т. У начальники поїздів – через конкурс // Магістраль. –
2015. - № 79. – 14-20 жовтня. – С.1,3.
Починаючи з листопада, начальників пасажирських поїздів призначатимуть на конкурсній основі. Професійний відбір відбуватиметься у два
етапи: на рівні залізниць та Укрзалізниці. Перевірятимуться не лише теоретичні
знання, а й практичні навички.
167. Пасажирські перевезення. Закордонний досвід // Рабочее слово. –
2015. - № 33. – 5-11 вересня. – С.8. - (Р. «На залізницях світу»).
168. Плотнікова О. Орієнтир – пасажир // Магістраль-експрес. – 2015. № 78. – 10-16 жовтня. – С.1,3.
По матеріалам V Міжнародної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту на залізничному транспорті».
169. Сіваконева Г.О. Формалізація процесу функціонування автоматизованої технології формування розкладу руху залізничних пасажирських перевезень у спеціальних вагонах // Залізничний транспорт України. – 2015. - № 5. –
С.55-60.
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Статтю присвячено вирішенню задачі удосконаленню технології
пасажирських залізничних перевезень у безпересадочному сполученні в спеціальних вагонах. Сформована автоматизована модель розробки розкладу руху
спеціальних вагонів у безпересадочному сполученні, яка на відміну від
відомих, дозволяє вирішувати основні проблеми формування розкладу руху на
оперативному рівні за допомогою теорії розкладу.
■ Вантажні
170. Войченко Т. Взаємодія суміжних видів транспорту у вузлових транспортно-вантажних центрах // Українські залізниці. – 2015. - № 9-10. – С.40-42.
171. Лаврухін О.В., Запара В.М., Ковальов А.О., Мкртичьян Д.І. Перспектива розвитку сучасних інформаційних технологій запобігання виникнення
аварійних ситуацій з небезпечними вантажами в умовах інтероперабельності
// Залізничний транспорт України. – 2015. - № 5. – С.8-12.
172. Ломотько Д.В. Сучасні тренди в дослідженнях інформаційного
забезпечення транспортного процесу залізниць // Залізничний транспорт
України. – 2015. - № 5. – С.36-41.
Ключові слова: залізниця, вантажні перевезення, інформаційна
технологія, логістика, транспортна система.
173. Первый вебинар посвятили СМГС // Магістраль-експрес. – 2015. № 76. – 3-9 жовтня. – С.7.
2.6 АВТОМАТИКА. СИГНАЛІЗАЦІЯ. ЗВ’ЯЗОК.
АВТОМАТИЗАЦІЯ.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ. КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ

174. Агеев А.В., Выходов Р.А. Система управления единой службой
поддержки пользователей // Автоматика, связь, информатика. – 2015. - № 6. –
С.31-32.
175. Буряк С.Ю., Гаврилюк В.И., Гололобода О.А., Ковригин М.А. Дистанционное диагностирование состояния стрелочных переводов по временной
характеристике и спектральному составу токовой кривой // Наука та прогрес
транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2015. - № 2. – С.39-57.
176. WIKI: в океане Интернет – энциклопедий // Компьютер. – 2014. № 10-12. – С.50-53.
177. Горобець В.Л., Музикіна С.І., Музикін М.І. Дослідження впливу
експлуатаційних показників оцінки профілю колії на пропускну спроможність
залізниць // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. –
2015. - № 2. – С.97-104.
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178. Королюк Т. Зв'язок для зв’язківців // Магістраль. – 2015. - № 79. –
14-20 жовтня. – С.3.
Технічна конференція «Впровадження перспективних мікропроцесорних систем залізничної автоматики та засобів телекомунікацій на базі
цифровізації» (м. Іллічівськ).
179. Microsoft Excel. Полезно, просто, интересно // Компьютер. – 2014. № 10-12. – С.8-12.
180. Олег Бунчуков: «Майбутнє починається сьогодні» // Українські
залізниці. – 2015. - № 9-10. – С.32-33.
Департамент автоматики, телемеханіки та зв’язку.
181. Осовик В. Безпека руху під контролем нових систем МПЦ-У та
МАБ-У // Українські залізниці. – 2015. - № 9-10. – С.52-54.
182. Петрова Е.В. Международное сотрудничество в сфере информационного взаимодействия // Автоматика, связь, информатика. – 2015. - № 6. –
С.37-38.
183. Соколова Н.А. Система процессного управления // Автоматика,
связь, информатика. – 2015. - № 6. – С.49-50.
Бережливое производство. Вовлечение работников в постоянное
совершенствование работы по трѐм направлениям: процессы, система управления и корпоративная культура.
184. Сосин Д.Е. Организация образовательной деятельности // Автоматика, связь, информатика. – 2015. - № 6. – С.51-52.
Подготовка кадров. Дистанционное обучение. Обучающие технологии для работников ВЦ.
185. Что скрывает Widows 7 // Компьютер. – 2014. - № 10-12. – С.6-8.
186. Шуйский В.А. Информационное взаимодействие стран Содружества,
Литвы, Латвии, Эстонии // Автоматика, связь, информатика. – 2015. - № 6. –
С.16-18.
2.7 ЕЛЕКТРО- та ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
187. Доманский И.В. Вынужденные режимы работы тяговых подстанций
переменного тока на грузонапряженных направлениях электрифицированных
линий // ЛОКОМОТИВ-інформ. – 2015. - № 9-10. – С.46-50.
188. Легенький В.П. Знаменской дистанции электроснабжения – 55!
// Чорноморський гудок. – 2015. - № 39. – 2 жовтня. – С.3.
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189. Матусевич О.О., Міронов Д.В. Дослідження експлуатації силового
обладнання системи тягового електропостачання залізниць // Наука та прогрес
транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2015. - № 1. – С.62-75.
Ключові слова: електропостачання, електрифіковані залізниці, тягова підстанція, обладнання, стратегії, ризики ТО і Р, діагностування, надійність,
моніторинг, фактичний технічний стан, система технічної експлуатації.
■ Альтернативна енергетика
190. Гринѐв А. Органическая фотовольтаика – завтрашний день солнечной энергетики // ЭЛЕКТРИК. – 2015. - № 10. – С.44-46.
В обзорной статье представлены материалы по исследованию и
разработке гибких органических солнечных батарей. Рассматриваются преимущества, технологии их изготовления и перспективы использования.
191. Сонячна альтернатива: Підбірка статей // Львівський залізничник. –
2015. - № 43. – 30 жовтня. – С.1,3.
2.8 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
192. Бойко Г., Мелешко М. Особливості залучення інвестицій для реалізації енергозберігаючих проектів на підприємствах залізничного транспорту
України. Частина І // Українські залізниці. – 2015. - № 9-10. – С. 60-61.
193. Копилов М. Обігрів з вигодою // Магістраль. – 2015. - № 81. –
21-27 жовтня. – С.5.
Енергоефективність.
194. Копилов М. Три мільйони кубометрів економії // Магістраль. – 2015.
- № 83. – 28 жовтня - 3 листопада. – С.3.
Енергозбереження.
195. Одеська залізниця – «Лідер енергоефективності по Одеській області
2015» // Українські залізниці. – 2015. - № 9-10. – С. 4.
2.9 РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
196. Бердута В. С чужими распрощались // Магістраль-експрес. – 2015. № 80. – 17-23 жовтня. – С.5.
Раньше на предприятия Южной магистрали для установки, наладки
и техобслуживания котлоагрегатов иностранного производства приглашали
специалистов из других предприятий, но специалисты ДЭТЦ научились сами
работать с агрегатами.
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197. Воронін С.В., Суранов О.В., Суранов О.О. Шляхи розробки та
впровадження нанотехнологій на залізничному транспорті України // Залізничний транспорт України. – 2015. - № 5. – С.25-28.
Ключові слова: наночастинки вуглецю, фулерени, нанотрубки, нано-технології, ресурсозбереження.
198. Доманский И.В. Вынужденные режимы работы тяговых подстанций
переменного тока на грузонапряженных направлениях электрифицированных
линий // ЛОКОМОТИВ-інформ. – 2015. - № 9-10. – С.46-50.
199. Любарский Б.Г., Шайда В.П., Буряковский С.Г. Система преобразования энергии автономного транспортного средства на основе электрической
передачи мощности с комбинированным накопителем энергии // ЛОКОМОТИВ-інформ. – 2015. - № 9-10. – С.42-45.
Ресурсозбереження.
200. Ресурсоенергозберігаючі бетони для залізобетонних шпал // Залізничний транспорт України. – 2015. - № 5. – С. 28-32.
- Бережливе виробництво
201. Семенова Ю. Железнодорожный вокзал Котовск – лидер по выполнению программы «Бережливое производство» // Чорноморський гудок. – 2015.
- № 43. – 30 жовтня. – С.4.
202. Соколова Н.А. Система процессного управления // Автоматика,
связь, информатика. – 2015. - № 6. – С.49-50.
Бережливое производство. Вовлечение работников в постоянное
совершенствование работы по трѐм направлениям: процессы, система управления и корпоративная культура.
3 БУДІВНИЦТВО
203. Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів: ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 8 вересня
2015 р. № 750 // Урядовий кур’єр. – 2015. - № 181. – 1 жовтня. – С.9.
204. ПОРЯДОК прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об’єктів: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р.
№ 461 (у редакції постанова КМ України від 8 вересня 2015 р. № 750)
// Урядовий кур’єр. – 2015. - № 181. – 1 жовтня. – С.9-11. – (З додатками № 1-11
до урядової постанови можна ознайомитися на сайті «УК»).
--205. Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів: Наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.08.2015 р.
№ 190 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 73. – 22 вересня. – Ст. 2415. –
С.124.
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206. ЗМІНИ до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів: Затв. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.08.2015 р. № 190
// Офіційний вісник України. – 2015. - № 73. – 22 вересня. – Ст. 2415. – С.125.
207. Стовбун А. Стан виробничого травматизму серед працівників
будівельної галузі // Охорона праці і пожежна безпека. – 2015. - № 8. – С. 34-38;
№ 9. – С. 30-34; № 10. – С.36-41.
208. Стосовно проведення обстеження та паспортизації будівель і
споруд з 01 січня 2015року // Будівництво і Стандартизація. – 2015. - № 3. –
С.43-44.
209. Щодо визначення прибудинкової території // Будівництво і Стандартизація. – 2015. - № 3. – С.44-45.

30
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О.О. Семенова

Технічний набір
провідний бібліотекар ДЦНТІ

Н.К. Семенова

Відповідальний за випуск
начальник ДЦНТІ

О.В. Кудряшова

вересень - листопад 2015

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(лінія відриву)

ТАЛОН ЗВОРОТНОГО ЗВ`ЯЗКУ
до “ВІДОМОСТЕЙ <> БЮЛЕТЕНЯ…” № 10-11 всіх нових надходжень
до фондів ДЦНТІ з 25 вересня по 25 листопада 2015 ________

__ _

Просимо Вас надіслати до ____________________ т. _______ __ прим. копій
/шифр підприємства/

матеріалу, розташованого у “ВІДОМОСТЯХ <> БЮЛЕТЕНІ” під № 10-11
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________
__________
_____________________
/прізвище, посада/

/підпис/

/дата відправлення/

………………………………………………………………………………………….
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