МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

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

ВІДОМОСТІ <> БЮЛЕТЕНЬ № 6-7
ВСІХ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ до ФОНДІВ ДЦНТІ

з 25 травня по 25 липня 2015

ОДЕСА
2015

“ВІДОМОСТІ <> БЮЛЕТЕНЬ” № 6-7 всіх нових надходжень
періодичних видань України, Росії 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
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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
№1 – 6
№1 – 86
№1 – 52
№1 – 145
№1-10
№1 – 23
№1 – 48
№1 – 31
№1 – 60
№1 – 30
№1 – 68
№1 – 32
№1 – 29
№1 – 27
№1 – 30
№1 – 144
№1 – 31

№1 – 30

Вапнярка

НТБ
Шевченко
НТБ і всі філіали
НТБ
НТБ
Котовськ
НТБ
НТБ і всі філіали
НТБ
НТБ, Котовськ, Роздільна
НТБ
НТБ
НТБ
НТБ
НТБ
НТБ і всі філіали
НТБ

Ж У Р Н А Л И
№1 – 7
Безпека праці на виробництві
№1 – 3
Будівельний журнал
№1 – 2
Будівництво і стандатризація
№1 – 3
Будівництво України
№1 – 4
Будмайстер
№1 – 6
Вагонный парк
№1 – 2
Винахідник і раціоналізатор
Вісник Міністерства інфраструктури… *
№1 – 8
Довідник кадровика
№1 – 7
Довідник спеціаліста з охорони праці
№1 – 2
Електротехніка і електромеханіка
№1 – 11
Закони України
№1 – 3
Залізничний транспорт України
№1 – 8
Заработная плата
№1 – 7
Землевпорядний вісник
16 Інтегровані технології та енергозбере- №1 – 2

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

ження

бюлетень з охорони
17 Інформаційний
праці

№1 – 2

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
37

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
Радиоаматор

Радиотехника
Український метрологічний журнал
Українські залізниці
Электрик
Электрические сети и системы
Електротехніка і електромеханіка
Энергосбережение. Энергетика.
44 Энергоаудит
38
39
40
41
42
43

3

4

№1 – 3

НТБ, Вапнярка

№1 – 2

Вапнярка

№1 – 7

НТБ

*
№1 – 7
№1 – 30
№1-2 – 5-6

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

№1 – 2

Шевченко

№1 – 2

Шевченко

№1 – 4-6

НТБ, Шевченко

№1 – 4-6

Вапнярка

№1 – 8

НТБ, Знам`янка, Шевченко

*

НТБ

№1 – 2

НТБ

№1 – 58

НТБ

№1 – 7

НТБ

№1 – 7

НТБ і всі філіали

№1 – 5

НТБ

№1 – 2

ДІФ ДЦНТІ

№1 –

Шевченко, Знам’янка,
Котовськ
Вапнярка

№1 –

НТБ

№1 – 6

№1-2 – 5-6
№1-2 – 6

НТБ
НТБ і всі філіали

№1 – 2

НТБ

№1 – 3

Вапнярка

№1 – 6

НТБ

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

№
з/п

Найменування матеріалу (диску)

1

2

®

Геосинтетические материалы TENSAR в
1 строительстве: БУКЛЕТ. – 19 с.
Обзор технических решений и области их
применения.

Дата
проведення,
дата
випуску,
дата
надходження

Місце
знаходження

3

4

2015

ДІФ

* 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

8

VI Б Ю Л Е Т Е Н Ь
VI.II СУСПІЛЬНО–ПОЛІТИЧНІ ПИТАННЯ
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення окремих питань мобілізації та соціального захисту громадян
України, які підлягають звільненню з військової служби під час особливого
періоду або у зв’язку з оголошенням демобілізації: Закон України від 18 березня
2015 року № 259-VIII // Довідник кадровика. – 2015. - № 6, червень. – С.86-88.
--2. Про відзначення 24-ї річниці незалежності України: УКАЗ Президента
України від 24 червня 2015 року № 360/2015 // Урядовий кур’єр. – 2015. № 113. – 25 червня. – С.10; Голос Украины. – 2015. - № 113. – 26 июня. – С.11.
3. Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання
дітей та молоді: УКАЗ Президента України від 12 червня 2015 року № 334/2015
// Урядовий кур’єр. – 2015. - № 106. – 16 червня. – С.7.
--4. Про спрощення порядку призначення та надання населенню житлових
субсидій: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 475
// Офіційний вісник України. – 2015. - № 55. – 21 липня. – Ст. 1791. – С.38.
5. ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України: Затв.
постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 475 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 55. – 21 липня. – Ст. 1791. – С.38-44.
--6. Про затвердження пілотного проекту щодо подання заяв у сфері
державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет: НАКАЗ
Міністерства юстиції України від 09.07.2015 № 1187/5 // Офіційний вісник
України. – 2015. - № 53. – 14 липня. – Ст. 1736. – С.271-273.
7. ПОРЯДОК роботи веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»: Затв. Наказом Міністерства юстиції України від
9 липня 2015 № 1187/5 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 53. – 14 липня.
– Ст. 1736. – С.274-276.
8. ПОРЯДОК розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного
стану – учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів
цивільного стану, поданих через мережу Інтернет: Затв. Наказом Міністерства
юстиції України від 09 липня 2015 № 1187/5 // Офіційний вісник України. –
2015. - № 53. – 14 липня. – Ст. 1736. – С.277-283.
VI.ІII ЕКОНОМІКА та ФІНАНСИ
9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів: Закон України від 7 квітня 2015 року № 289-VIII // ОРІЄНТИР. – 2015. - № 22. – 1 липня. – С.7-9 до «УК». - № 116.
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10. Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім`ї: ПОСТАНОВА
Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389 // Урядовий кур’єр. –
2015. - № 109. – 19 червня. – С.9.
11. ПОРЯДОК надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім`ї: Затв. постановою Кабінету
Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389 // Урядовий кур’єр. – 2015. № 109. – 19 червня. – С.9.
12. Воронкова Т.Є., Мельник Д.М. Проблема забезпечення економічної
безпеки підприємства // Науково-технічна інформація. – 2015. - № 2. – С.19-25.
13. Економіка України за січень-травень 2015 року // Урядовий кур’єр. –
2015. - № 120. – 7 липня. – С.6.
14. Лях Л.В. Інновації як фактор зростання конкурентоспроможності
України // Науково-технічна інформація. – 2015. - № 2. – С.34-40.
VI.IV П Р А В О: Закони. Кодекси. Укази.
Постанови уряду, міністерств.
Розпорядження органів місцевої влади
15. Водний Кодекс України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР. –
С.1-102; Лісовий Кодекс України від 21 січня 1994 року № 3852-ХІІ. –
С.103-180; Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР.
Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 15 травня 2015 року
// Кодекси України. – 2015. - № 6. – К.: Форум. –246 с. + компакт-диск СD-R з
комп’ютерною версією (див. конверт на третій сторінці обкладинки).
16. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня
2015 року № 389-VIII // ОРІЄНТИР. – 2015. - № 19. – 10 червня. – С.7-9 до
«УК». - № 102.
17. Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закони
України за станом на 2 липня 2015 року / Верховна Рада України: Офіц. вид. –
К.: Парламентське вид-во, 2015. – 20 с. - (Серія «Закони України»).
18. Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю. Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закони України за
станом на 18 червня 2015 року / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2015. – 23 с. - (Серія «Закони України»).
19. Про затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності
відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру: Наказ Міністерства фінансів України від 13 березня
2015 року № 333 // Довідник кадровика. – 2015. - № 6. – С.89.
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20. ПОРЯДОК здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру:
Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 2015 року № 333
// Довідник кадровика. – 2015. - № 6. – С.90-97.
21. Титаренко Н. Кто и почему может мобилизировать ваш транспорт
// Голос Украины. – 2015. - № 130. – 22 июля. – С.6.
Юридическая консультация.
VI.V

КАДРИ. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА

22. Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним
випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця: Постанова КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26 червня 2015 р. № 440 // Офіційний вісник України. –
2015. - № 54. – 17 липня. – Ст. 1746. – С.68.
23. Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком
на виробництві, за рахунок коштів роботодавця: Затв. постановою КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26 червня 2015 р. № 440 // Офіційний вісник України. –
2015. - № 54. – 17 липня. – Ст. 1746. – С.68-70.
===
24. Бойко М. Звільнення при ліквідації підприємства (зокрема, жінок, що
мають дітей віком до трьох, шести років (догляд): поетапна процедура
// Довідник кадровика. – 2015. - № 6. – С.18-27.
25. Відповідальність за виплату зарплати менше мінімальної // Заработная плата. – 2015. - № 7. – С.13-14. - (Р. «Прямая телефонная линия»).
26. Випробування під час прийняття на роботу // Праця і зарплата. –
2015. - № 24. – 24 червня. – С.3. - (Р. «Роз’яснює фахівець»).
27. Гарантії для працівників, призваних на військову службу під час
мобілізації: РОЗ’ЯСНЕННЯ Державної інспекції України з питань праці від
7 квітня 2015 року // Довідник кадровика. – 2015. - № 6. – С.104-105.
28. Григор’єва Л. Звільнення працівника у зв’язку з виявленою його
невідповідністю займаній посаді або виконуваній роботі (п. 2 ст. 40 КЗпП України) // Довідник кадровика. – 2015. - № 6. – С.48-53. - (Продовження. Початок у
№ 2,6,7 і 10, 2013; № 1,2,4 і 6, 2014; № 1, 2015)
Атестаційна комісія ухвалила рішення про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі. У якому разі звільнення від
роботи через невідповідність займаній посаді вважатиметься незаконним?
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29. Ковкрак Ю. Щодо професійного навчання працівників // Довідник
кадровика. – 2015. - № 6. – С.66-67.
Працівник влаштовується на підприємство, маючи записи в трудовій
книжці про те, що вони працювали за відповідною професією і їм було
присвоєно певний розряд, однак посвідчення, яке б це підтверджувало, нема.
Відділ кадрів змушений приймати таких працівників учнями, хоча ті й мають
багаторічний стаж роботи. Чи існують законодавчі документи, які б дали змогу
підприємству скоротити період навчання професії або прийняти таких працівників без попереднього навчання?
30. Красовська І. Відпустки: продовження та перенесення // Заработная
плата. – 2015. - № 7. – С.73-81.
31. Лєснікова О. Матеріальна відповідальність: види // Заработная плата.
– 2015. - № 7. – С.30-35. - (Р. «Трудове право»).
32. Мастюгина Г. Обчислення пільгового стажу при призначенні пенсії
// Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2015. - № 7. – С.6-14.
Ключові слова: пільгове пенсійне забезпечення, пільгова пенсія,
пенсії за віком на пільгових умовах, загальний стаж роботи, пільговий (спеціальний) стаж.
33. Меренкова С. ПРИЗОВ на строкову службу: чи зберігати місце роботи та середню зарплату // Заработная плата. – 2015. - № 7. – С.8-9.
34. Надання відпустки за шкідливі умови праці, якщо назви професії
немає в Списку // Заработная плата. – 2015. - № 7. – С.10-11. - (Р. «Прямая телефонная линия»).
35. Нарахування премії за час відрядження // Заработная плата. – 2015. № 7. – С.24. - (Р. «Прямая телефонная линия»).
36. Перехватов М. Корпоративна культура: як не допустити деструктивної боротьби за владу // Довідник кадровика. – 2015. - № 6. – С.81-85.
Люди часто прагнуть здобути певну владу не лише над процесами,
що відбуваються навколо них, а й над людьми, що їх оточують. У діловому світі таке прагнення людини зазвичай вважається нормальним і природним, а нерідко навіть похвальним і називається «амбіції» чи «цілеспрямованість». Але
що робити, коли людина стає одержимою волінням влади й контролю, насолоджується самою можливістю певною мірою впливати на долю інших людей —
чи то колег, чи клієнтів?
37. Пільги для молодих фахівців // Заработная плата. – 2015. - № 7. –
С.17. - (Р. «Прямая телефонная линия»).
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38. Пількевич О. Системи протипожежного захисту: організація експлуатації та технічне обслуговування // Довідник спеціаліста з охорони праці. –
2015. - № 7. – С.18-23.
39. Позбавлення премій без пояснень // Заработная плата. – 2015. - № 7. –
С.18. - (Р. «Прямая телефонная линия»).
40. Про суміщення професій та роботу за сумісництвом // Праця і зарплата. – 2015. - № 22. – 10 червня. – С.9. - (Р. «Наші консультації»).
41. Робота у вихідні керівника // Заработная плата. – 2015. - № 7. – С.22. (Р. «Прямая телефонная линия»).
42. Скільки посад може суміщати працівник // Заработная плата. – 2015. № 7. – С.18. - (Р. «Прямая телефонная линия»).
43. Соломонов С. Атестація управлінського персоналу. Реалізація
результатів атестації управлінського персоналу // Довідник кадровика. – 2015.
- № 6. – С.38-47. - (Закінчення. Початок у № 6 і 12, 2014)
Ми вже розглядали два попередніх етапи атестації: підготовчий етап,
де наводилася нормативна база та зразки оформлення документів з атестації
працівників (управлінського персоналу), і, власне, — проведення атестації.
Третій, останній, етап атестації управлінського персоналу – ухвалення та реалізація кадрових рішень за її результатами.
44. Цимбалюк С. Преміювання персоналу на основі системи управління
результативністю // Довідник кадровика. – 2015. - № 6. – С.72-80.
Якщо вам треба розробити механізм узгодження заробітної плати з
результативністю праці, читайте запропоновану статтю і дізнавайтеся, як забезпечити взаємозв’язок розміру заробітної плати працівників з колективними та
індивідуальними результатами праці. Йдеться про преміювання. Пропонуємо
ознайомитися з процедурою визначення основних складових системи преміювання на основі системи управління результативністю.
45. Чи зобов’язаний працівник відпрацьовувати двотижневий термін,
поки йому підшукають заміну // Заработная плата. – 2015. - № 7. – С.11. (Р. «Прямая телефонная линия»).
46. Як оформити «декретну» відпустку // Заработная плата. – 2015. - № 7.
– С.12-13. - (Р. «Прямая телефонная линия»).
■ залізничний транспорт
47. Відкоригований робочий час залізничника // Магістраль. – 2015. № 43. – 10-16 червня. – С.3.
13

Департамент організації, оплати та мотивації праці Укрзалізниці
повідомляє про планову кількість робочого часу по місяцях 2015 р., якою необхідно керуватися при складанні графіків роботи працівників підприємств
і організацій залізничного транспорту, з урахуванням прийнятих Законом
України від 05.03.2015 р. № 238-УІІІ змін до КЗпП.
VI.VІ

БУХГАЛТЕРІЯ

48. Про внесення змін до форми Довідки про доходи // Офіційний вісник
України. – 2015. - № 53. – 14 липня. – Ст. 1730. – С.235-237.
49. Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове держане соціальне страхування: НАКАЗ
Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. № 449 // Офіційний вісник
України. – 2015. - № 40. – 29 травня. – Ст. 1245. – С.278.
50. ІНСТРУКЦІЯ про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове держане соціальне страхування: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. № 449 // Офіційний вісник України. –
2015. - № 40. – 29 травня. – Ст. 1245. – С.279-347.
===
51. Красовська І. Відпустки: продовження та перенесення // Заработная
плата. – 2015. - № 7. – С.73-81.
52. Путівки працівникам підприємства: оподаткування та бухгалтерський облік // Праця і зарплата. – 2015. - № 27. – 22 липня. – С.5-7. - (Р. «Сторінка
бухгалтера»).
53. Рибінцева А. Адміністративна відповідальність бухгалтерів: загальні
питання // Заработная плата. – 2015. - № 7. – С.36-40.
VI.VII ОХОРОНА ПРАЦІ
54. Вимоги безпеки під час роботи на автонавантажувачі // Безпека праці
на виробництві. – 2015. - № 6. – С.16-17.
55. Григор’єв М. Небезпечні дії робітників // Безпека праці на виробництві. – 2015. - № 6. – С.7-9.
Людський чинник.
56. Данько Н. Доброе слово и кошке приятно, или О мотивации в охране
труда // Охрана труда. – 2015. - № 6. – С.24-27.
57. Задорожна М. Небезпеки спеки, або Як влітку уникнути ризиків для
здоров’я на виробництві // Охорона праці і пожежна безпека. – 2015. - № 7. –
С.74-79.
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58. Как НЕ УСТАВАТЬ от комп’ютера // Рабочее слово. – 2015. № 21. – 30 травня - 5 червня. – С.10.
59. Малихін О. В., Таірова Т. М., Левченко І. В. Особливості виробничого травматизму за видами нагляду та регіонами України // Інформаційний
бюлетень з охорони праці. – 2015. - № 2. – С.3-12.
60. Міхеєва М.Ю., Кириченко Ю. А., Богатчук І. А. Інформаційна основа
контролю управлянням професійними ризиками // Інформаційний бюлетень з
охорони праці. – 2015. - № 2. – С.112-119.
61. Моисеенко О. Экономические аспекты охраны труда // На допомогу
спеціалісту з охорони праці. Додаток до журналу «Охрана труда». – 2015. № 6. – С.6-12.
62. Орехова О., Павленко А. Учимся правильно составлять фотографию
рабочего дня // Охрана труда. – 2015. - № 6. – С.46-47.
Об организации хронометражных наблюдений при проведении
гигиенической оценки условий труда.
63. Охримчук Д. Загальні відомості про покажчики напруги // Охорона
праці і пожежна безпека. – 2015. - № 6. – С.40-46.
64. Пермяков П., Ржевський А. Домедична допомога непритомному
постраждалому на виробництві // Охорона праці і пожежна безпека. – 2015. № 6. – С.50-52.
65. Пермяков П., Іжевський А. Надання домедичної допомога при зупинці дихання та роботи серця на виробництві // Охорона праці і пожежна безпека.
– 2015. - № 7. – С.70-73.
66. ПОРЯДОК надання домедичної допомоги постраждалим при укусах
тварин та комах // Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2015. - № 6. – С.65.
67. Правила надання першої допомоги влітку // Надзвичайна ситуація. –
2015. - № 6. – С.30-31.
68. Таірова Т. М., Малихін О. В. Закордонний досвід державного нагляду з промислової безпеки та охорони праці // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. - № 2. – С.59-68.
69. Татаринов І. Нещасний випадок на виробництві: фіксуємо, розслідуємо, документуємо // Охорона праці і пожежна безпека. – 2015. - № 6. – С.59-65.
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70. Федоренко М. Безпечна експлуатація холодильних установок
// Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2015. - № 6. – С.45-55.
Ключові слова: холодильні установки; холодильна машина; документація на холодильні установки; особа, відповідальна за експлуатацію холодильників; розміщення холодильних установок.
71. Федоренко М. Захист від удару блискавки. Європейський досвід
// Охорона праці і пожежна безпека. – 2015. - № 6. – С.24-31.
72. Чернетенко О. Працівник має право на додаткову відпустку за шкідливі умови праці: чи обов’язково слід надавати інші пільги // Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2015. - № 6. – С.14-21.
Ключові слова: пільги та компенсації; робота із шкідливими
і важкими умовами праці; атестація робочих місць за умовами праці; пенсія
за віком на пільгових умовах; щорічні додаткові відпустки; скорочена
тривалість робочого тижня; підвищена оплата праці; лікувально-профілактичне
харчування; безплатне надання молока або інших рівноцінних харчових
продуктів.
■ залізничний транспорт
73. Петровская Т. Образцы рабочего бренда // Магістраль. – 2015. - № 49.
– 1-7 липня. – С.5.
Железнодорожникам предложат новую спецодежду.
74. Петровская Т. Прийти к общему знаменателю // Магістраль. – 2015. № 51. – 8-14 липня. – С.4.
Укрзализныця ищет новые подходы к обеспечению работников
спецодеждой. Она должна быть качественной, удобной в носке, иметь привлекательный вид, а главное то, что железнодорожники должны быть ею обеспечены на 100 %.
■ Пожежна безпека
75. Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки: ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2015 № 311 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 42. – 5 червня. – Ст. 1307. – С.50.
76. ЗМІНИ, що вносяться до Порядку подання і реєстрації декларації
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки: Затв. постановою Кабінету Міністрів
України від 20 травня 2015 № 311 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 42.
– 5 червня. – Ст. 1307. – С.51-52.
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77. КРИТЕРІЇ, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної
безпеки: Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого
2012 р. № 306 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня
2015 р. № 361) // Урядовий кур’єр. – 2015. - № 103. – 11 червня. – С.11.
===
78. Пількевич О. Системи протипожежного захисту // Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2015. - № 6. – С.25-34.
79. Приклади текстів мовленнєвих повідомлень системи оповіщування
про пожежу та управління евакуацією людей у будинках та спорудах // Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2015. - № 6. – С.37.
80. Типи пожежних сповіщувачів // Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2015. - № 6. – С.35-36.
Пожежна сигналізація.
81. Стоєцький В. Проведення випробувань систем димовидалення виробничих споруд // Охорона праці і пожежна безпека. – 2015. - № 7. – С.60-66.
Очима пожежника.
VI.VII.А ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
82. Виговська Г. Сучасні тенденції та проблеми у сфері поводження з відходами // Экология предприятия. – 2015. - № 5. – С.38-50; № 6. – С.62-70;
№ 7. – С.70-77.
83. Дубов Г. Круговорот отходов: практика Германии // Экология предприятия. – 2015. - № 6. – С.42-50.
84. Іванова Ю.В., Муратова Н.І. Стан і проблеми утилізації і видалення
побутових і промислових відходів в Україні і країнах ЄС // Науково-технічна
інформація. – 2015. - № 2. – С.46-52.
85. Копилов М. Чисте дихання залізниць // Магістраль. – 2015. - № 41. –
3-9 червня. – С.5.
Охорона навколишнього середовища на залізничному транспорті:
здобутки, проблеми, перспективи…
86. Муха О. Біомаса для виробництва енергії // Экология предприятия. –
2015. - № 6. – С.36-41.
87. Новиков О., Кодрик А., Нікелін О. Сорбенти на основі КФ-смол для
ліквідації проливів нафтопродуктів і токсичних речовин // Охорона праці і
пожежна безпека. – 2015. - № 7. – С.40-45.
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VI.VIIІ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
88. Мусіна Л.А. Еко-інновації як шлях до зеленої модернізації економіки: міжнародний досвід і перспективи України // Науково-технічна інформація.
– 2015. - № 2. – С.26-34.
VI.ІX ТРАНСПОРТ
1 Загальні питання транспорту
89. Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури
України: ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р.
№ 460 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 54. – 17 липня. – Ст. 1755. –
С.82; ОРІЄНТИР. – 2015. - № 25. – 22 липня. – С.9 до «УК». - № 131.
90. ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство інфраструктури України: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460 // Офіційний
вісник України. – 2015. - № 54. – 17 липня. – Ст. 1755. – С.82-100; ОРІЄНТИР. –
2015. - № 25. – 22 липня. – С.9-11 до «УК». - № 131.
91. Про затвердження переліку підприємств державного сектору економіки, які мають найбільші за розміром активи: РОЗПОРЯДЖЕННЯ Кабінету
Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 600-р // Урядовий кур’єр. – 2015. № 114. – 26 червня. – С.11.
92. ПЕРЕЛІК підприємств державного сектору економіки, які мають
найбільші за розміром активи: Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 27 травня 2015 р. № 600-р // Урядовий кур’єр. – 2015. - № 114. –
26 червня. – С.11.
===
93. Бердута В. Архимедов рычаг развития экономики // Магістраль. –
2015. - № 47. – 24-30 червня. – С.5.
Международные транспортные коридоры.
94. Іллічівський порт приваблює партнерів // Урядовий кур’єр. – 2015. № 110. – 20 червня. – С.3.
Інвестиції.
95. Копилов М. Рятівне коло економіки // Магістраль. – 2015. - № 51. –
8-14 липння. – С.1,3.
Підсумки роботи й перспективи транспорту.
96. Петров А. Транспортные проблемы глазами министров // Порты
Украины. – 2015. - № 5, июнь. – С.16-17.
Андрей Пивоварский и Айварас Абромавичюс обещают отрасли
реформы, инвестиции и развитие.
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2 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
2.1 Управління залізничним транспо ртом.
Загальні питання залізничного транспорту
97. Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці: ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 374 // Урядовий
кур’єр. – 2015. - № 103. – 11 червня. – С.11.
98. Рада із залізничного транспорту СНД: консенсусу з більшості питань
досягнуто // Магістраль. – 2015. - № 41. – 3-9 червня. – С.2.
20 та 21 травня у Мінську проходило 62-е засідання Ради із залізничного транспорту Співдружності незалежних держав, в якому взяли участь
делегації 16 країн-учасниць, у тому числі й українська.

■ Україна
99. Андрощук С. Шукай вагони в он-лайн // Магістраль. – 2015. - № 39. –
27 травня -2 червня. – С.1,5.
Укрзалізниця запустила новий вид сервісу: з 15 травня на офіційному сайті відкрилася можливість дізнатися про наявність порожніх вагонів на
будь-якій станції.
100. Буркович М. Захист від шуму по-бельгійськи // Магістраль. – 2015. № 53. – 15-21 липня. – С.6.
У Львові (вулиця Джерельна), де зводиться житловий комплекс
«Бельгійське містечко», закладений перший камінь під будівництво шумозахисного екрана вздовж залізничної колії. Такий проект в Україні реалізується
вперше. Він став можливим завдяки залученню інвестицій з Бельгії та за
сприяння Міністерства інфраструктури, Укрзалізниці, Львівської магістралі
та міської влади.
101. Копылов Н. ВОПРОСЫ бизнеса к закону // Магістраль. – 2015. № 46. – 20-26 червня. – С.1,3.
102. Копылов Н. Наблюдатели не лишние // Магістраль. – 2015. - № 53.
– 15-21 липня. – С.1,3.
К закупкам привлекут экспертов.
103. Кузьмин А. Поступь постача // 2000. - № 5-6. – 17-23 июля. – С.В4.
Государственное предприятие материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта Украины «Укрзалізничпостач» (УЗП).
104. Кумайгородська Н. На часі – новий закон // Магістраль. – 2015. № 43. – 10-16 червня. – С.1,4.
У рамках транспортного тижня в Одесі розглянули питання інвестування у транспортну галузь.
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105. Ланковий М. Цивілізована позиція Укрзалізниці // Магістраль. –
2015. - № 45. – 17-23 червня. – С.1,3.
Залізничники України тримаються європейського вектора у міжнародній співпраці.
106. Левченко А., Роганов Е. Железнодорожная ЛОГИКА // Корреспондент. – 2015. - № 27. – 10 июля. – С.16-19.
Чтобы и дальше бесплатно возить пенсионеров и льготников,
Укрзалізниця должна либо ещѐ больше повысить грузовые тарифы, либо
перестроить всю схему работы железной дороги.
107. Муравский А. «Укрзализныця» готовится к сезону экспорта зерновых // Порты Украины. – 2015. - № 5, июнь. – С.27.
108. Надін С. Хід дефлотом // Магістраль. – 2015. - № 41. – 3-9 червня. –
С.1,3.
В.о. Генерального директора Укрзалізниці Максим Бланк детально
розповів про причини і наслідки технічного дефолту та про пріоритети роботи
галузі.
109. Новий очільник Укрзалізниці окреслив основні вектори своєї роботи // Рабочее слово. – 2015. - № 27. – 11-17 липня. – С.2.
110. Новый этап реформ // Магістраль. – 2015. - № 52. – 11-17 липня. С.1-2.
Досвідчений залізничник і керівник Олександр Завгородній призначений головою комісії з реорганізації і виконуючим обов’язки Генерального
директора Укрзалізниці.
111. Пелих Д. Що привабить інвестиції // Магістраль. – 2015. - № 47. –
24-30 червня. – С.3.
Міністр інфраструктури України з робочим візитом у Львові.
112. Плотникова А. Антимонопольный кризис дизельного топлива // Магістраль. – 2015. - № 41. – 3-9 червня. – С.1,4.
Кто, как и зачем блокирует работу железнодорожной отрасли.

■ Одеська залізниця
113. Григорий Бойко: «Наша цель - сделать Одесскую железную дорогу
лучшей в Украине!» // Комсомольская правда. – 2015. - № 157. – 23 июля 2 августа. – С.10-11.
100 дней – 100 дел начальника Одесской железной дороги Григория
Бойко.
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114. Кумайгородская Н. Частные деньги «мыслят» по-государственному
// Магістраль. – 2015. - № 39. – 27 травня - 2 червня. – С.3.
Одесская железная дорога и стивидорная компания «Трансинвестсервис»: взаимовыгодное сотрудничество продолжается.
115. Плотнікова О. Робота на «0» // Магістраль. – 2015. - № 45. – 17- 23 червня. – С.3.
За результатами роботи за 2014 перше місце серед підприємств
колійного господарства у галузевому змаганні по Укрзалізниці зайняла
Помічнянська дистанція колії (ПЧ-12), яка ще три роки тому очолювала список
аутсайдерів усієї залізничної галузі…
116. Попередити – означає не допустити // Магістраль. – 2015. - № 50. –
4-10 липня. – С.5.
Перший загін воєнізованої охорони Одеської залізниці: протидія
терористичній загрозі в дії.

■ Зарубіжжя
117. Михалкин И.К., Симаков О.Б. «ЕXPERT» – новый инструмент
интеллектуального управления железнодорожной инфраструктурой // Путь и
путевое хозяйство. – 2015. - № 3. – С.5-7.

■ Реформування залізничного транспорту
▪ Україна
118. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
25 червня 2014 р. № 200: ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 371 // Урядовий кур’єр. – 2015. - № 103. – 11 червня. – С.12.
119. ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від
25 червня 2014 р. № 200: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від
4 червня 2015 р. № 371 // Урядовий кур’єр. – 2015. - № 103. – 11 червня. – С.12.
120. Андреева Л. Что такое КРІ, или Управление по целям // Магістраль.
– 2015. - № 49. – 1-7 липня. – С.1,5.
Словарь реформ.
121. Андрощук С. Нововведення – у законі // Магістраль. – 2015. - № 42.
– 6-12 червня. – С.1,3.
Хід реформ.
122. Андрощук С. Первая реформаторская // Магістраль. – 2015. - № 51. –
8-14 липня. – С.1,3.
Х Юбилейная научно-практическая конференция «ЭКУЖТ-2015»
(проходила в Одессе с 30 июня по 1 июля).
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123. Андрощук С. Структура завтрашнього дня // Магістраль. – 2015. № 45. – 17-23 червня. – С.1,4.
124. Голосєєв С. Життя за новим статусом // Магістраль. – 2015. - № 45.
– 17-23 червня. – С.1,4.
Створення ПАТ – на фінішній прямій.
125. Іщенко Г. Потяги стануть комерційними? // Урядовий кур’єр. – 2015.
- № 132. – 23 липня. – С.7.
126. Крижановская О. Навстречу реформированию // Чорноморський
гудок. – 2015. - № 27. – 10 липня. – С.1,3.
10-я международная научно-практическая конференция «Проблемы
экономики и управления на железнодорожном транспорте – ЭКУЖТ 2015».
127. Кроки реформи «УЗ» // Южная магистраль. – 2015. - № 27. – 17 липня. – С.2.
128. Малолєткова О. Укрзалізниця: молодь допустять до керма // Урядовий кур’єр. – 2015. - № 104. – 12 червня. – С.2.
Реформування.
▪ Зарубіжжя
129. Аудит потужного рішення // Магістраль. – 2015. - № 39. – 27 травня
- 2 червня. – С.7.
У 2014 р. в АТ «Грузинська залізниця» проведено аудит бізнеспроцесів. Він показав, що фрагментарна автоматизація гальмує розвиток
компанії, не дозволяючи менеджерам одержувати об’єктивну, актуальну й
цілісну картину. Рішення про перехід на інтегровану платформу на базі
SAP прийняте керівництвом Грузинської магістралі у зв’язку зі стратегічними
планами повної автоматизації ключових бізнес процесів.
■ Метрологія
130. Гоц Н.Є., Дзіковська Ю.М., Кочан Р.В. Дослідження особливостей
застосування тепловізорів у промислових умовах // Український метрологічний
журнал. – 2015. - № 1. – С.28-33.
Вимірювання теплофізичних величин та температури.
131. Малісевич В.В., Середюк О.Є., Середюк Д.О. Метрологічна модель
напірного витратоміра при контролі енергетичної цінності природного газу
// Український метрологічний журнал. – 2015. - № 1. – С.39-48.
Вимірювання потоку, витрат, рівня, об’єму речовин та тиску.
132. Марков Б.Ф. Новий закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Основні положення та особливості // Український метрологічний журнал. – 2015. - № 1. – С.5-11.
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133. ПЕРЕЛІК засобів вимірювальної техніки, які занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в
Україні на підставі результатів державних випробувань (станом на 01.01.2015)
// Український метрологічний журнал. – 2015. - № 1. – С.71-72.
   БЕЗПЕКА РУХУ   
134. Грозное полотно. Сенсационные изобретения против столкновений
на железной дороге // Рабочее слово. – 2015. - № 19. – 16-22 травня. – С.8.
Малоизвестные факты.
135. Иванов А.О., Макаров А.С. Инциденты при перевозке опасных грузов в цистернах на сети дорог России за 2014 г. // Вагоны и вагонное хозяйство.
– 2015. - № 1(І кв). – С.42-43.
136. Маралов Е.С. Как исключить повторяемость проездов // ЛОКОМОТИВ. – 2015. - № 5. – С.12-14.
Многочисленные анализы состояния безопасности движения поездов свидетельствуют о том, что причины аварийных ситуаций из года в год
повторяются. Живучесть возникновения опасных ситуаций зачастую кроется
в недостаточном знании правил, инструкций и технологических процессов,
в недисциплинированности отдельных работников при выполнении своих
служебных обязанностей.
137. Регламент осмотра колесных пар с подшипниками кассетного типа
при тревожных показаниях напольных средств теплового контроля // Вагоны и
вагонное хозяйство. – 2015. - № 1(І кв). – С.26-28.
138. Чуев С.Г., Популовский С.А. Система РУТП для длинносоставного
грузового поезда // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2015. - № 1(І кв). – С.29-34.
Требуемую динамику состава повышенной массы и длины обеспечивает система распределенного управления тормозами, созданная специалистами ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
2.3 КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО
139. Настечик М.П., Маркуль Р.В. Експериментальні дослідження взаємодії рухомого складу та залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням
типу КПП-5 // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного
університету транспорту: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 25. –
К.: ДЕТУТ, 2014. – С.80-91.
140. Плотнікова О. Робота на «0» // Магістраль. – 2015. - № 45. –
17-23 червня. – С.3.
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За результатами роботи за 2014 перше місце серед підприємств
колійного господарства у галузевому змаганні по Укрзалізниці зайняла
Помічнянська дистанція колії (ПЧ-12), яка ще три роки тому очолювала список
аутсайдерів усієї залізничної галузі…
141. Седѐлкин Ю.А., Атапин В.В. Методология УРАН для определения
предотказного состояния инфраструктуры // Путь и путевое хозяйство. – 2015. № 3. – С.8-11.
142. Тимофеева Л.А. Причины возникновения волнообразного износа
поверхности катания рельс железнодорожного пути и методы его устранения
// Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. - № 3. –
С.56-58.
Ключевые слова: рельсовый путь, система «колесо-рельс», шлифование, эксплуатационные свойства.
143. Укрепление основания безбалластного пути // Путь и путевое хозяйство. – 2015. - № 3. – С.23-27.
2.4 РУХОМИЙ СКЛАД.
ЛОКОМОТИВНЕ ТА ВАГОННЕ ГОСПОДАРСТВО
144. Андреев И.А. Правильно обслуживать токоприемники // ЛОКОМОТИВ. – 2015. - № 3. – С.17-19; № 4. – С.17-19; № 5. – С.20-22. - (Окончание
следует.).
В этом номере приведены технические характеристики токоприемников электровозов серии ЧС, требования инструкций при проведении ТР-1
токоприемников.
145. Бердута В. Тут рятують букси // Магістраль. – 2015. - № 43. –
10-16 червня. – С.5.
У вантажному вагонному депо Харків-Сортувальний Південної
магістралі опанували протидію руйнівній силі, яка діє на опорні частини букс
під час руху вагона.
146. Дьомін Ю.В. Сприяння інтеграції залізниць України в європейському транспортну мережу шляхом впровадження AGCS-технологій // Залізничний
транспорт України. – 2015. – № 3. – С.3-9.
147. Ермишкин И.А. Цепи управления освещением на электровозах ЧС7
// ЛОКОМОТИВ. – 2015. - № 5. – С.32-33.
Опубликованы цепи освещения электровозов ЧС7, в частности,
управления прожектором, буферных фонарей, освещения машинного отделения, промежуточного коридора, релейного шкафа, освещения тележек и кабины
машиниста.
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148. Изменили технологию работы ПТО // Вагоны и вагонное хозяйство.
– 2015. - № 1(І кв). – С.24-25.
Опыт эксплуатационного вагонного депо Санкт-ПетербургСортировочный-Московский.
149. Иоффе А.Г. Электрическая схема тепловоза ЧМЭ3 // ЛОКОМОТИВ.
– 2015. - № 5. – С.23-24. - (Цветная схема – на вкладке).
По просьбам читателей на вкладке журнала опубликована электрическая схема тепловоза ЧМЭ3. Схему сопровождает лишь краткий пояснительный текст, так как электрические цепи этого тепловоза просты и понятны без
дополнительных комментариев.
150. Карянин В.И. Чтобы машинисту в работе сопутствовал успех (интервью с врачом-психотерапевтом) // ЛОКОМОТИВ. – 2015. - № 5. – С.18-19.
В статье затронуты вопросы психического здоровья локомотивных
бригад, о стрессах, возникающих в поездках, о причинах, по которым чаще
всего обращаются за помощью к психотерапевту, о восстановительных
методах и способах профилактики возникновения дистресса и др.
151. Кобылянский В.В., Астахова Е.В., Фатькина М.О. Мультимодульная
платформа оперативного перепрофилирования // Вагоны и вагонное хозяйство.
– 2015. - № 1(І кв). – С.35-37.
152. Коновалов Д. На новом витке развития // Магістраль. – 2015. - № 49.
– 1-7 липня. – С.4.
Замена оборудования в локомотивном депо Гречаны, дала не только уменьшение времени ремонта на 70%, но и способствовала сокращению
расходов электроэнергии на 50% при выполнении работ по подкатыванию
колесно-моторных блоков.
153. Лакин И.К., Мельников В.А., Габа Д.И. Анализ режимов работы
тепловозов 2ТЭ116У по данным бортовых МСУ // ЛОКОМОТИВ. – 2015. № 5. – С.34-36.
С 2012 г. ООО «ТМХ-Сервис» использует показания бортовых
микропроцессорных систем управления для мониторинга технического состояния локомотивов, выявления предотказных состояний, контроля нарушений
режимов эксплуатации, о чем и идет речь в статье.
154. Некоторые неисправности на электровозах ВЛ80С // ЛОКОМОТИВ.
– 2015. - № 5. – С.25-27.
Приведены неисправности, вероятные их причины и способы
устранения в цепях электровоза ВЛ80С: токоприемников, главного выключателя, тяговых двигателей, линейных контакторов, цепях управления, вспомогательных машин.
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155. Омельяненко В.И., Оверьянова Л.В. Повышение эффективности
работы бортового электромеханического инерционного накопителя энергии
в тяговом приводе пригородного электропоезда // Залізничний транспорт
України. – 2015. – № 3. – С.9-14.
Ключевые слова: пригородный электропоезд, электромеханический
инерционный накопитель энергии, DC-DC преобразователь, энергетическая
эффективность.
156. Попов П.В., Ецков Т.А. Устройства защиты токоприемников // ЛОКОМОТИВ. – 2015. - № 5. – С.30-31.
В статье рассказано о причинах отказов токоприемников, последствиях, проявляющихся после восстановления токоприемников, применяемых
защитных устройств. Приведены пути совершенствования существующих
систем защиты.
157. Посмитюха А.А., Самсонкин В.Н. Тренажеры для локомотивных
бригад – важная составляющая учебного процесса // Залізничний транспорт
України. – 2015. – № 3. – С.32-40.
Ключевые слова: тренажер, локомотивная бригада, компьютер,
обучение, контроль, эффективность.
158. Равлюк В.Г. Застосування ефективного методу діагностування для
достовірного виявлення дефектів буксових підшипників рухомого складу
// Залізничний транспорт України. – 2015. – № 3. – С.15-20.
Ключові слова: буксовий вузол, вібродіагностування, модуляція,
підшипник, рухомий склад, спектр.
159. Регламент осмотра колесных пар с подшипниками кассетного типа
при тревожных показаниях напольных средств теплового контроля // Вагоны и
вагонное хозяйство. – 2015. - № 1(І кв). – С.26-28.
160. Улучшили работу механизированного пункта ремонта вагонов
// Вагоны и вагонное хозяйство. – 2015. - № 1(І кв). – С.20-22.
Опыт эксплуатационного вагонного депо Иркутск-Сортировочный.
161. Упорядочили работу участка текущего отцепочного ремонта вагонов // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2015. - № 1(І кв). – С.23.
Опыт эксплуатационного вагонного депо Входная.
162. Цвирко Н. Цветное топливо для депо // Магістраль. – 2015. - № 53. –
15-21 липня. – С.3.
В ряде локомотивных депо проводится окрашивание дизельного
топлива. Мероприятие направлено на борьбу с хищениями.
163. Чуев С.Г., Популовский С.А. Система РУТП для длинносоставного
грузового поезда // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2015. - № 1(І кв). – С.29-34.
26

Требуемую динамику состава повышенной массы и длины обеспечивает система распределенного управления тормозами, созданная специалистами ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
2.5 ПАСАЖИРСЬКІ та ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
■ Пасажирські
164. Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України: НАКАЗ Міністерства інфраструктури України від 20.04.2015 р. № 145 // Офіційний вісник
України. – 2015. - № 40. – 29 травня. – Ст. 1241. – С.267.
165. ЗМІНИ до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу
та пошти залізничним транспортом України: НАКАЗ Міністерства інфраструктури України від 20 квітня 2015 р. № 145 // Офіційний вісник України. –
2015. - № 40. – 29 травня. – Ст. 1241. – С.268-271.
===
166. Андрощук С. Швидкі три роки // Магістраль. – 2015. - № 42. –
6-12 червня. – С.1,4.
Три роки з дня старту швидкісного руху в Україні.
167. Коновалов Д. Скоростной Интернет для скоростных поездов // Магістраль. – 2015. - № 52. – 11-17 липня. – С.1,3.
168. Харченко О. Bikeв в поезде, или Как перевозят велосипеды на
железной дороге за границей? // Рабочее слово. – 2015. - № 27. – 11-17 липня. –
С.6.
Міжнародний досвід.
■ Вантажні
169. Про затвердження Порядку перевірки цистерн для перевезення
небезпечних вантажів: НАКАЗ Міністерства інфраструктури України. Міністерства внутрішніх справ України від 12.05. 2015 р. № 166/550 // Офіційний
вісник України. – 2015. - № 50. – 3 липня. – Ст. 1631. – С135.
170. ПОРЯДОК перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів: Затв. наказом Міністерства інфраструктури України. Міністерства внутрішніх справ України від 12.05. 2015 р. № 166/550 // Офіційний вісник України. –
2015. - № 50. – 3 липня. – Ст. 1631. – С136-167.
===

171. Андреева Л. Контейнерная диспропорция // Магістраль. – 2015. № 53. – 15-21 липня. – С.4.
172. Иванов А.О., Макаров А.С. Инциденты при перевозке опасных
грузов в цистернах на сети дорог России за 2014 г. // Вагоны и вагонное
хозяйство. – 2015. - № 1(І кв). – С.42-43.
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2.6 АВТОМАТИКА. СИГНАЛІЗАЦІЯ. ЗВ’ЯЗОК.
АВТОМАТИЗАЦІЯ.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ. КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ
173. Про надання дозволу Державній службі спеціального зв’язку та
захисту інформації на проведення перевірок суб’єктів господарювання у
сфері надання послуг електронного цифрового підпису: РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 592-р // Урядовий кур’єр. –
2015. - № 110. – 20 червня. – С.9.
174. ПЕРЕЛІК суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері
електронного цифрового підпису: Додаток до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 592-р // Урядовий кур’єр. – 2015. № 110. – 20 червня. – С.9.
175. Гершуненко О. Струмінь води під комп’ютерним контролем
// Львівський залізничник. – 2015. - № 25. – 26 червня. – С.1,6.
На Рівненській дистанції водопостачання триває дослідна експлуатація системи дистанційного контролю за постачанням води.
176. Королюк Т. Связь с будущим // Магістраль. – 2015. - № 41. –
3-9 червня. – С.1,6.
В 2015 г. связисты вплотную займутся ремонтом замедлителей
сортировочных горок и вагонов-лабораторий.
177. Мойсеенко В.І., Петренко О.В., Чегодаєв Б.В. Вплив технічного
обслуговування на показники RAMS (Безвідмовність, Готовність, Ремонтопридатність, Безпека) // Залізничний транспорт України. – 2015. - № 3. –
С.40-47.
178. Со «Стрелой-10» надѐжнее // Южная магистраль. – 2015. - № 26. –
10 липня. – С.6.
На посту ЭЦ станции Головашевка участка Сумы – Ворожба принят в опытную эксплуатацию новейший комплекс программно-технических
средств железнодорожной автоматики КПТС «Стрела-10», разработчиком
которого является харьковская компания «Стальэнерго».
2.7 ЕЛЕКТРО- та ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
179. Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників: ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 340 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 44. –
12 червня. – Ст. 1387. – С.53.
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180. ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ енергетичного маркування електричних ламп та світильників: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від
27 травня 2015 р. № 340 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 44. – 12 червня. – Ст. 1387. – С.54-73.
--181. Про внесення змін та доповнень до Розділу 1 Правил улаштування
електроустановок: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України від 20.06.2014 № 469 // На допомогу спеціалісту з охорони праці.
Додаток до журналу «Охрана труда». – 2015. - № 5. – С.39.
182. ПРАВИЛА улаштування електроустановок: Затв. наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20.06.2014 № 469
// На допомогу спеціалісту з охорони праці. Додаток до журналу «Охрана
труда». – 2015. - № 5. – С.39-45; № 6. – С.22-49
===
183. Глебов О.Ю., Киприч С.В., Колиушко Г.М., Колиушко Д.Г.
К выбору метода расчета зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода
// Электрические сети и системы. – 2015. - № 2. – С.23-30.
184. Житенѐв Ю.А. Энергосберегающие технологии в электроснабжении
// ЛОКОМОТИВ. – 2015. - № 5. – С.39-40.
По программе «Бережливое производство в 2014 г.» в номинации
«Лучший функциональный филиал производственного блока» почетное
третье место заняло Управление электрификации и электроснабжения
ОАО «РЖД». Одно из основных направлений деятельности этого коллектива —
внедрение энергосберегающих технологий. В статье приведены примеры таких
новшеств.
185. Ключко С.П. Прогрессивен ли прогресс, или что нам делать с элегазовыми выключателями? // Электрические сети и системы. – 2015. - № 2. –
С.19-22.
186. Королюк Т. Де буде струм? // Магістраль. – 2015. - № 41. – 3-9 червня. – С.1,4.
Програма електрифікації на 2015-2020 рр.: пріоритети й сподівання.
187. Котух В.Г., Пахомов Ю.В. основные принципы создания единой
распределительной системы автоматического контроля и учета энергоресурсов
на примере газовой отрасли // Інформаційно-керуючі системи на залізничному
транспорті. – 2015. - № 3. – С.48-55.
188. Морозов В.С. Совершенствование контактного материала электрооборудования железнодорожного транспорта // Інформаційно-керуючі системи
на залізничному транспорті. – 2015. - № 3. – С.66-68.
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189. Про перспективи розвитку енергетичної галузі України // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2015. - № 6. – С.78-79.
Ключові слова: енергозбереження, парові котли, пілети, енергетика.
190. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за
січень-березень 2015 року // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. –
2015. - № 5. – С.67-77.
191. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за
січень-квітень 2015 року // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. –
2015. - № 6. – С.66-75.
■ Альтернативна енергетика
192. Канеченков А.Е. Перспектива развития возобновляемой энергетики
в Украине // Винахідник і раціоналізатор. – 2015. - № 2. – С.8-9.
2.8 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
193. Бердута В. Сопротивление закону Ома // Магістраль. – 2015. - № 49.
– 1-7 липня. – С.6.
Борьба с потерями в сетях на Южной магистрали.
194. Буркович М. Дружити з сонцем і вітром // Магістраль. – 2015. - № 49.
– 1-7 липня. – С.6.
Економія енергоресурсів.
195. Зубко Г. Национальный план действий по энергоэффективности до
2020 года // Будівельний журнал. – 2015. - № 1-3. – С.9.
Улучшение энергоэффективности зданий.
196. Житенѐв Ю.А. Энергосберегающие технологии в электроснабжении
// ЛОКОМОТИВ. – 2015. - № 5. – С.39-40.
По программе «Бережливое производство в 2014 г.» в номинации
«Лучший функциональный филиал производственного блока» почетное
третье место заняло Управление электрификации и электроснабжения
ОАО «РЖД». Одно из основных направлений деятельности этого коллектива —
внедрение энергосберегающих технологий. В статье приведены примеры таких
новшеств.
197. Коновалов Д. На новом витке развития // Магістраль. – 2015. - № 49.
– 1-7 липня. – С.4.
Замена оборудования дала не только уменьшение времени ремонта
на 70%, но и способствовала сокращению расходов электроэнергии на 50% при
выполнении работ по подкатыванию колесно-моторных блоков.
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198. Копылова Т. Ефект газової незалежності // Магістраль. – 2015. № 49. – 1-7 липня. – С.1,4.
Фахівці депо Дарниця Південно-Західної залізниці своїми силами
провели розрахунки, підготували техніко-економічне обґрунтування й самотужки встановили енергозаощадливе обладнання.
199. Омельяненко В.И., Оверьянова Л.В. Повышение эффективности
работы бортового электромеханического инерционного накопителя энергии в
тяговом приводе пригородного электропоезда // Залізничний транспорт України. – 2015. – № 3. – С.9-14.
Ключевые слова: пригородный электропоезд, электромеханический
инерционный накопитель энергии, DC-DC преобразователь, энергетическая
эффективность.
200. Все про безпечну експлуатацію ручного електроінструменту
// Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. – 2015. - № 6. – С.1-48. Додаток до журналу «Охорона праці і пожежна безпека». – 2015. - № 6.
201. Тараненко М. Дбайливо – значить економно // Южная магистраль. –
2015. - № 23. – 19 червня. – С.4.
Енергозбереження Південної залізниці.
202. Энергоэффективность и доступность вывели газобетон в лидеры
рынка // Будівельний журнал. – 2015. - № 1-3. – С.22-23.
2.9 РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
203. Бердута В. Тут рятують букси // Магістраль. – 2015. - № 43. –
10-16 червня. – С.5.
У вантажному вагонному депо Харків-Сортувальний Південної
магістралі опанували протидію руйнівній силі, яка діє на опорні частини букс
під час руху вагона.
204. Гершуненко О. Струмінь води під комп’ютерним контролем
// Львівський залізничник. – 2015. - № 25. – 26 червня. – С.1,6.
На Рівненській дистанції водопостачання триває дослідна експлуатація системи дистанційного контролю за постачанням води.
205. Копилов М. Крадія видасть колір // Магістраль. – 2015. - № 39. –
27 травня - 2 червня. – С.3.
Фахівці Укрзалізниці вивчають питання щодо забарвлювання дизельного пального.
206. Корнеев В. Альтернатива маневровому тепловозу // Магістраль. –
2015. - № 49. – 1-7 липня. – С.6.
Південна залізниця.
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207. От энергоэффективности – к энергонезависимости // Будівництво
України. – 2015. - № 2-3. – С.41-43.
Теплоизоляционные материалы для зданий и сооружений.
208. Сарнівський М. Співпраця з сонцем // Магістраль. – 2015. - № 39. –
27 травня - 2 червня. – С.5.
Львівська залізниця продовжує відмовлятися від використання газу
для підігріву води в літній період. Теплу воду, яка потрібна для санітарнопобутових потреб, дедалі більше відокремлених підрозділів отримує завдяки
сонячним колектором.
209. «Умные» счетчики сэкономят ваши деньги // Будівельний журнал.
– 2015. - № 1-3. – С.24.
О приборах, которые позволяют точно измерять не только количество, но и качество подогрева воды.
- Бережливе виробництво
210. Изменили технологию работы ПТО // Вагоны и вагонное хозяйство.
– 2015. - № 1(І кв). – С.24-25.
Опыт эксплуатационного вагонного депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский.
211. Улучшили работу механизированного пункта ремонта вагонов
// Вагоны и вагонное хозяйство. – 2015. - № 1(І кв). – С.20-22.
Опыт эксплуатационного вагонного депо Иркутск-Сортировочный.
212. Упорядочили работу участка текущего отцепочного ремонта вагонов // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2015. - № 1(І кв). – С.23.
Опыт эксплуатационного вагонного депо Входная.
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214. Бельченко Т. Відбудуємо й відремонтуємо // Магістраль. – 2015. № 39. – 27 травня - 2 червня. – С.5.
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стали // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2015. - № 2. – С.28-32.
32
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225. Некрасова М. Юбилей библиотеки: «Стать с веком наравне»
// Одесский вестник. – 2015. - № 24. – 27 июня. – С.13.
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некоторой чопорности и консервативности библиотечных работников, ее
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