МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

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

ВІДОМОСТІ <> БЮЛЕТЕНЬ № 8-9
ВСІХ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ до ФОНДІВ ДЦНТІ

з 25 липня по 25 вересня 2015

ОДЕСА
2015

“ВІДОМОСТІ <> БЮЛЕТЕНЬ” № 8-9 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
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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
Вапнярка
№1 – 6-7
№1 – 115
НТБ
№1 – 80
Шевченко
№1 – 191
НТБ і всі філіали
№1 – 26
НТБ
№1 – 23
НТБ
№1 – 75-76
Котовськ
№1 – 40
НТБ
№1 – 79
НТБ і всі філіали
№1 – 39
НТБ
№1 – 88
НТБ, Котовськ, Роздільна
№1 – 42
НТБ
№1 – 38
НТБ
№1 – 39
НТБ
№1 – 38
НТБ
№1 – 192
НТБ
№1 – 40
НТБ і всі філіали
№1 – 39
НТБ

Ж У Р Н А Л И
№1 – 9
Безпека праці на виробництві
№1-3 – №3
Будівельний журнал
№1 – 3
Будівництво і стандатризація
№1 – 3
Будівництво України
№1 – 4
Будмайстер
№1 – 7-8
Вагонный парк
№1 – 3
Винахідник і раціоналізатор
Вісник Міністерства інфраструктури… *
№1 – 10
Довідник кадровика
№1 – 9
Довідник спеціаліста з охорони праці
№1 – 4
Електротехніка і електромеханіка
№1 – 17
Закони України
№1 – 5
Залізничний транспорт України
№1 – 10
Заработная плата
№1 – 9
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 – 4

НТБ, Вапнярка

№1 – 2

Вапнярка

№1 – 9

НТБ

*
№1 – 7
№1 – 40
№1-2 – 7-8

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

№1 – 4

Шевченко

№1 – 2

Шевченко

№1 – 7-9

НТБ, Шевченко

№1 – 4-6

Вапнярка

№1 – 9

НТБ, Знам`янка, Шевченко

№1-2

НТБ

№1 – 3

НТБ

№1 – 78

НТБ

№1 – 10

НТБ

№1 – 9

НТБ і всі філіали

№1 – 7

НТБ

№1 – 3

ДІФ ДЦНТІ

37 Радиоаматор

№1 – 9

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 – 7-8
№1-2 – 9

НТБ
НТБ і всі філіали

№1 – 3

НТБ

№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)

Дата
проведення,
дата
випуску,
дата
надходження

1

2

3

4

1

Підвищення ефективності перевезень вантажів у залізнично- водному сполученні за рахунок
розвитку приватних припортових станцій: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. – Дніпропетровськ – 2015. –
21 с.

2015

НТБ

Удосконалення методів розрахунку переробної спроможності сортувальних комплексів:
Автореферат дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата технічних наук. - Дніпропетровськ – 2015. – 21 с.

2015

НТБ

Удосконалення технології та технічних засобів формування багатогрупних составів: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук. – Дніпропетровськ 2015. – 21с.

2015

НТБ

2

3

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 затвердження Національної стратегії у сфері прав людини: Указ
Призедента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 // Офіційний вісник
України. – 2015. - № 69. – 8 вересня . – Ст. 2257. – С.12.
2. Національна стратегія у сфері прав людини: Затверджено Указом
Призедента України від 25 серпня 2015 року №501/2015 // Офіційний вісник
України. – 2015. - № 69. – 8 вересня . – Ст. 2257. – С.13-29.
3. Про місцеві вибори: Закон України від 14 липня 2015 року № 595 –
VIII // Офіційний вісник України. – 2015. - № 64. – 21 серпня. – Ст. 2101. –
С.11-159.
VI.ІII ЕКОНОМІКА та ФІНАНСИ
4. Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України
на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку
України на 2017-2019 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня
2015 р. №558 з додатками // Офіційний вісник України. – 2015. - № 64. –
21 серпня. – Ст. 2125. – С.305-308.
5. Воронкова Т. Є. Системи антикризового управління підприємством
// Науково-технічна інформація. – 2015. - №3. – С. 17-25.
6. Економіка України за січень – липень 2015 року // Урядовий кур´єр. –
2015. - №159. – 1 вересня. – С. 6.
■ залізничний транспорт
7. Зведений фінплан затвердили // Магістраль. – 2015.- № 65.– 26 серпня
- 1 вересня. – С.1.
8. Степовий М. Найбільший платник у держскарбницю // Магістраль. –
2015.- № 63.– 19-25 серпня. – С.4.
9. Фінплан затверджено // Приднепровская магистраль. – 2015. - № 32. –
28 августа – 3 сентября. – С.1.
Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план залізниць
України на 2015 рік. Відповідне розпорядження № 850-р від 19 серпня було розміщено на Урядовому порталі. З фінансовим планом державного підприємства
на 2015 рік можна ознайомитись на сайті Міністерства інфраструктури.
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VI.IV П Р А В О: Закони. Кодекси. Укази.
Постанови уряду, міністерств.
Розпорядження органів місцевої влади
10. Податковий кодекс України. Розділи І-IV. Прийнятий Верховною
Радою України 2 грудня 2010 року № 2755-VІ. Офіційний текст зі змінами та
доповненнями станом на 1 липня 2015 року // Кодекси України. – 2015. - № 7. –
К.: Форум. – 337 с. + компакт-диск СD-R з комп’ютерною версією (див. конверт
на третій сторінці обкладинки).
11. Податковий кодекс України. Розділи V-ХХ. Прийнятий Верховною
Радою України 2 грудня 2010 року № 2755-VІ. Офіційний текст зі змінами та
доповненнями станом на 24 липня 2015 року // Кодекси України. – 2015. - № 8. –
К.: Форум. – 410 с. + компакт-диск СD-R з комп’ютерною версією (див. конверт
на третій сторінці обкладинки).
12. Цивільний процесуальний кодекс України. Кодекс України від
18 березня 2004 року № 1618-ІV. Офіційний текст зі змінами та доповненнями
станом на 7 вересня 2015 року // Кодекси України. – 2015. - № 9. – К.: Форум. –
260 с. + компакт-диск СD-R з комп’ютерною версією (див. конверт на третій
сторінці обкладинки).
13. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України станом на
11 вересня 2015 року / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське
вид-во, 2015. – 32 с. - (Серія «Закони України»).
14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни: Закон
України від 14 травня 2015 року № 426-VIII // Довідник кадровика. – 2015. № 7. – С. 84-85.
15. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу
під час особливого періоду: Закон України від 14 травня 2015 року № 433-VIII
// Довідник кадровика. – 2015. - № 7. – С. 86-87.
16. Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2015 року №285 // Довідник кадровика. – 2015. - № 7. – С. 87.
17. Найважливіші зміни законодавства: I півріччя 2015 року // Довідник
кадровика. – 2015. - № 8. – С. 12-19.
18. Про оплату дня в разі госпіталізації після закінчення робочого дня:
Лист фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
// Довідник кадровика. – 2015. - № 7. – С. 110.
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VI.V

КАДРИ. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА

19. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
26 вересня 2001 р. № 1266: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня
2015 року № 439 // Довідник кадровика. – 2015. - № 8. – С. 91.
20. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов´язковим державним
соціальним срахуванням: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України
26.09.2001 № 1266 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів Укріїни 26.06.2015
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21. Про затвердження Порядку оплати перших п´яти днів тимчасової
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22. Порядок оплати перших п´яти днів тимчасової непрацездатності
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Кабінету Міністрів України 26.06.2015 № 440 // Довідник кадровика. – 2015. № 8. – С. 99-100.
23. Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в
межах України та за кордон: Наказ Міністерства фінансів України від 4 вересня 2015 р. № 694 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 70. – 11 вересня . –
Ст. 2324. – С.81; Праця і зарплата. – 2015. - № 35. – 16 вересня. – С.24.
24. Зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та
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Ст. 2324. – С.82; Праця і зарплата. – 2015. - № 35. – 16 вересня. – С.24.
25. Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік:
Лист Міністерства соціалоної політики України від 20 липня 2015 року
№ 10846/0/14-15/13 // Довідник кадровика. – 2015. - № 9. – С. 107-109; Праця
і зарплата. – 2015. - № 31. – 19 серпня. – С.6-7.
===

26. Бойко М. Відповідальність працівника за розголошення комерційної
таємниці // Довідник кадровика. – 2015. - № 7. – С. 41-46.
27. Бойко М. Зміна назви посади у зв´язку з приведенням її у відповідність до Класифікатора професій // Довідник кадровика. – 2015. - № 9. – С. 32-35.
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28. Бойко М. Стажування і виробнича практика: схожість та відмінність
// Довідник кадровика. – 2015. - № 8. – С. 20-32.
29. Відкликання заяви на звільнення // Заработная плата. – 2015. - № 8. –
С. 13.
30. Загорецька О. Коментар до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів // Довідник кадровика. – 2015. - № 9. – С. 59-68.
31. Інвалід на підприємстві: організаційні особистості, працевлаштування та оподаткування // Праця і зарплата. – 2015. - № 33. – 16 вересня. – С. 8-10.
32. Кирпенко В. Новий порядок оплати тимчасової непрацездатності
// Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2015. - № 8. – С. 8-11.
33. Коновалова О. Мобілізація: збереження робочого місця за працівником – сумісником і допуск до роботи працівника, щодо якого скасовано
рішення про мобілізацію // Довідник кадровика. – 2015. - № 9. – С. 39-43.
34. Коновалова О. Чи припиняється трудовий договір із працівниками,
призваними на строкову військову службу // Довідник кадровика. – 2015. № 7. – С. 47-49.
35. Коновалова О., Видиборець Ю. Відповідальність роботодавця за
ненадання відпустки за роботу на комп’ютері // Довідник спеціаліста з охорони
праці. – 2015. - № 9. – С. 46-48.
36. Коновалов Е., Сердюк Ю. Облік військовозобов´язаних працівників
// Праця і зарплата. – 2015. - № 33. – 2 вересня. – С. 6-8.
37. Красовська І. Сумісники на підприємстві: оформлення трудових
відносин // Заработная плата. – 2015. - № 9. – С. 43-48.
38. Лєснікова О. Матеріальна відповідальність: порядок відшкодування
//Заработная плата. – 2015. - № 9. – С. 24-30.
39. Лєснікова О. Матеріальна відповідальність: визначення розміру
шкоди // Заработная плата. – 2015. - № 8. – С. 20-25.
40. Поліщук І. Трудові книжки відправлять і відпустку? // Урядовий
кур´єр. – 2015. - № 158. – 29 серпня. – С. 1,4.
41. Постернак М. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку: порядок та нюанси оформлення // Довідник кадровика. –
2015. - № 9. – С. 28-31.
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42. Постернак М. Оплата перших п´яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця по-новому // Довідник кадровика. – 2015. № 8. – С. 56-59.
Кабінет Міністрів України 26 червня 2015 року ухвалив постанову
№ 440 «Про затвердження Порядку оплати перших п´яти днів тимчасової
непрацездатності внаслідок захворювання або травм, не пов´язаної з нещасним
випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця», яка набула чинності
17 липня 2015 року.
43. Правдивець О. Що повинні знати керівники підприємств про облік
працівників – військовозобов´язаних і призовників (п. 3.4 Інструкції № 660)
// Довідник кадровика. – 2015. - № 7. – С. 50-52.
44. Рожнов В. Рішення з персоналу: правові підстави, оформлення, облік
// Довідник кадровика. – 2015. - № 7. – С. 22-40.
45. Рожнов В. Особливості і процедура прийняття на роботу громадян
з додатковими гарантіями, інвалідів, іноземців, неповнолітніх, сумісників,
сезонних і тимчасових працівників // Довідник кадровика. – 2015. - № 9. –
С. 14-27.
46. Рибінцева А. Адміністративна відповідальність бухгалтерів: процедура притягнення // Заработная плата. – 2015. - № 9. – С. 31-35.
47. Саражинська О. Розрахунок допомоги по вагітності та пологах
// Заработная плата. – 2015. - № 9. – С. 79-84.
48. Соломонов С. Нормы продолжительности рабочего времени: считаем и утверждаем сами // Заработная плата. – 2015. - № 9. – С. 51-63.
49. Стахів О. Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни:
новий вид відпустки // Довідник кадровика. – 2015. - № 8. – С. 80-81.
50. Трудовий договір, особистості його укладання // Праця і зарплата. –
2015. –№ 29. - 5 серпня. – С. 7-9.
51. Трудовий кодекс України: новації, яких ми портебуємо // Довідник
спеціаліста з охорони праці. – 2015. - №9. – С.7-12.
52. Фольварочна Г. Звільнення під час відпустки // Заработная плата. –
2015. - № 8. – С. 26-30.
53. Чернеченко О. Право на щорічну відпустку прибиральниці службових приміщень // Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2015. - № 9. - С. 72-75.
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■ залізничний транспорт
54. Андрощук С. Магистраль менеджмента // Магістраль. – 2015. - № 59.
– 5- 11 серпня. – С.4.
Корректировка кадровой политики. 300 – тысячный железнодорожный коллектив надо мотивировать на достижение целей.
55. Копилов М. Резюме і вакансії он-лайн // Магістраль. – 2015. - № 65.–
26 серпня - 1 вересня. – С.3.
56. Плотнікова О. Молоді фахівці: як стати керівником // Магістраль. –
2015. - № 57. – 29 липня - 4 серпня. – С.1,6.
57. Три рівні, які гарантують премію // Магістраль. – 2015. - № 59. –
5-11 серпня. – С.5.
Стимул щодо того, аби працювати бульше й ефективніше.
58. Швайко Ю. Матеріальний аргумент економії // Магістраль. – 2015. № 69. – 9-15 вересня . – С.2.
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питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу
під час особливого періоду: Закон України від 14 травня 2015 року № 433-VIII
// Довідник кадровика. – 2015. - № 7. – С. 86-87.
60. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов´язковим державним
соціальним страхуванням: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26.06.2015 р. № 439) // Заработная плата. – 2015. - №8. – С. 88-94.
61. Порядок оплати перших п´яти днів тимчасової непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, не пов´язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів работодавця: Затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 26.06.2015 р. № 440 // Заработная плата. – 2015. - № 8. –
С. 95.
62. Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2015 року № 285 // Довідник кадровика. – 2015. - № 7. – С. 87.
===
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плата. – 2015. - № 9. – С. 8-9.
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65. Інвалід на підприємстві: організаційні особистості, працевлаштування та оподаткування // Праця і зарплата. – 2015. - № 33. – 16 вересня. – С. 8-10.
66. Кравчук О. Припиняємо трудові відносини з керівником // Заработная плата. – 2015. - № 9. – С. 36-42.
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випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця», яка набула чинності
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75. Бабаджанян Г. Домедичка допомога. Обов´язок і відповідальність
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при эксплуатации электроустановок // ЭЛЕКТРИК. – 2015. - № 9. – С. 36-37.
85. Пермяков П., Ржевський А. Надання домедичної допомога при зупинці дихання та роботи серця на виробництві // Охорона праці і пожежна безпека. – 2015. - № 7. – С.70-73; № 8. – С. 66-69; № 9. – С.54-57.
86. Пількевич О. Безпечеа експлуатація електроустановок // Довідник
спеціаліста з охорони праці. – 2015. - № 8. – С. 12-17.
87. Пластініна Н. Типові помилки у сфері охорони праці // Безпека праці
на виробництві. – 2015. - № 7. – С 27-29.
88. Постернак М. Оплата листка непрацездатності з поміткою «нещасний
випадок на виробництві» за рахунок коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності // Довідник кадровика. – 2015. - № 7. – С. 64-68.
89. Правила надання першої допомоги при отруєннях // Надзвичайна
ситуація. – 2015. - № 7-8. – С.30-31.
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90. Привальний О. Безпека при роботі на опорах повітряних ліній
// Безпека праці на виробництві. – 2015. - № 7. – С 3-5.
91. Профілактика надзвичайних ситуацій та особиста безпека // Безпека
праці на виробництві. – 2015. - № 7. – С 13-14.
92. Ситцевой В. Як складається акт про нещасний випадок на виробництві // Безпека праці на виробництві. – 2015. - № 8. – С 29-30.
93. Скурятин М. Профилактические электроизмерения для безопасной
работы оборудования // Охорона праці і пожежна безпека. – 2015. – № 8. –
С. 56-57.
94. Старчук Є. Адміністративна та кримінальна відповідальність у сфері
охорони праці // Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2015. - № 8. – С. 28-35.
95. Стаховский А. Безопасность труда в деревообработке // Охорона
праці і пожежна безпека. – 2015. - № 9. – С.10-15.
96. Стовбун А. Стан виробничого травматизму серед працівників будівельної галузі // Охорона праці і пожежна безпека. – 2015. - № 8. – С. 34-38;
№ 9. – С. 30-34.
97. Стоєцький В. Пожежна безпека об´єктів транспорту газу та конденсату // Охорона праці і пожежна безпека. – 2015. - № 8. – С. 22-29; № 9. –
С.17-21.
98. Типові травмонебезпечні ситуації на автомобільному транспорті
// Безпека праці на виробництві. – 2015. - № 7. – С 16-17.
99. Федоренко М. Забезпечення зварників спецодягом // Охорона праці і
пожежна безпека. – 2015. - № 9. – С.73-77.
100. Федоренко М. Надання домедичної допомоги, вимоги до аптечки
першої допомоги // Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2015. - № 8. –
С. 19-27.
101. Як запобігти зневодненню організму на виробництві // Охорона
праці і пожежна безпека. – 2015. - № 9. – С.72.
■ залізничний транспорт
102. Петровская Т. Главная ценность - жизнь // Магістраль. – 2015. № 62. – 15-21 серпня. – С.6.
103. Петровская Т. Опасные игры // Магістраль. – 2015. - № 62 . – 15-21
серпня . – С.1,3.
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104. Петровская Т. Охрана труда в комплексе // Магістраль. – 2015. № 61. – 12- 18 серпня. – С.5.
Итоги первого полугодия 2015 г.: на четырех из шести железных
дорог Украины зафиксировано снижение количества случаев производственного травматизма.
105. Петровская Т. Экзамен на безопасность // Магістраль. – 2015. № 67. – 2-8 вересня – С.3.
Укрзализныця подвела итоги проведения особого режима работы
по охране труда.
■ Пожежна безпека
106. Нові правила пожежної безпеки в Україні. Практичний коментар
// Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. – 2015. - № 8. – С.1-46. Додаток до журналу «Охорона праці і пожежна безпека». – 2015. - № 8,
серпень.
107. Рожнов А. Пожежна безпека об’єктів (підприємств) зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів // Консультант з охорони праці та
пожежної безпеки. – 2015. - № 9. – С.1-46. - Додаток до журналу «Охорона
праці і пожежна безпека». – 2015. - № 9, вересень.
108. Пількевич О. Пожежна безпека електроустановок // Довідник
спеціаліста з охорони праці. – 2015. - №9. – С. 16-23.
Порушення правил і норм пожежної безпеки на підприємстві нерідко стає причиною пожеж. Тож, улаштовуючи та експлуатуючи електромережі,
електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі, необхідно
знати та дотримуватися вимог нормативних документів.
VI.VII.А ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
109. Виговська Г. Сучасні тенденції та проблеми у сфері поводження з
відходами // Экология предприятия. – 2015. - № 5. – С.38-50; № 6. – С.62-70;
№ 7. – С. 70-78; № 8. – С.65-71; № 9. – С.64-76.
110. Космонавты показали опасность энергосберегающих ламп // Экология предприятия. – 2015. - № 9. – С.6-7.
111. Крупнейшие экологические катастрофы // Экология предприятия. –
2015. - № 9. – С.16-22.
112. Нова фарба на основі скла зменшує нагрівання металевих поверхонь
// Экология предприятия. – 2015. - № 9. –С. 7.
113. Фисалович О. Комплексный подход в сфере обращения с отходами
// Экология предприятия. – 2015. - № 9. – С.8-9.
18

VI.VIIІ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
114. Шимко В. Біопаливо з кавових відходів // Магістраль. – 2015. - № 55.
– 22-28 липня. – С.7.
Британський залізничний оператор Network Rail і компанія Bio –
bean уклали угоду згідно з якою залишки кавової гущі з паперових стаканчиків,
викинутих на центральних залізничних станціях Лондона, підуть на одержання
біопалива.
VI.ІX ТРАНСПОРТ
1 Загальні питання транспорту
115. Объемы перевалки контейнеров уменьшились // Порты Украины. –
2015. - № 6, август. - С. 48-50.
Девальвация и снижение покупательской способности сократили
поток импортных контейнеров в украинских портах.
116. Рыженкова Н. Порты Украины нарастили перевалку // Порты
Украины. – 2015. - № 6, август. – С. 44-46.
В первом полугодии 2015 года морские порты страны обработали
на 2,3% больше грузов, чем за январь – июнь 2014-го.
117. Романюк Е. Морские узлы // Корреспондент. – 2015. - № 37. –
С.32-34.
Мининфраструктуры затеяло глобальные реформы в морской
отрасли. Помогут ли они привлечь инвестиции в украинские порты и решить
нынешние проблемы.
118. Юрій Васьков: «Завдання Міністрерства інфраструктури - зробити
конкурентними всі види транспорту» // Українські залізниці. – 2015. - № 7-8. –
С. 34-35.
Перспективи залізничного та морського транспорту, а також
про значення інтермодальних перевезень для країни нам розповів заступник
міністра інфраструктури України Васьков Юрій Юрійович.
2 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
2.1 Управління залізничним транспо ртом.
Загальні питання залізничного транспо рту
119. Иоффе А.Г. Тепловозостроению – 90 лет // ЛОКОМОТИВ-інформ. –
2015. - № 7-8. – С. 58-64.
■ Україна
120. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
17 травня 2008 р. № 365: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня
2015 р. № 554 // Урядовий кур´єр. – 2015. - № 153. – 21 серпня. – С.8.
19

121. Критерії оцінки ризику від провадження господарської діяльності у
сфері залізничного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів
державного нагляду (контролю)Державною інспекцією з безпеки на наземному
транспорті: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня
2008 р. № 365 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 5 серпня
2015 р. № 554) // Урядовий кур´єр. – 2015. - № 153. – 21 серпня. – С.8.
===
122. Божок А. Світові тенденції розвитку логістичних систем транспортно-експедиційного обслуговування на залізничному транспорті // Українські
залізниці. – 2015. - №7-8. – С. 37-39.
Ключові слова: логістична система, транспортно-експедиційне
обслуговування, залізничний транспорт.
123. Коновалов Ю. Розвиток клієнтоорієнтованості – один із найважливіших чинників успіху компанії // Українські залізниці. – 2015. - № 7-8. – С. 50-55.
124. Королюк Т. Останній марафон // Магістраль. – 2015. - № 72.–
19-25 вересня. – С.6.
Із липня до жовтня на магістралях триває традиційний марафон з
підготовки господарств до осінньо-зимового періоду.
125. Королюк Т., Надин С. Перед чистым листом // Магістраль. – 2015.№ 57. – 29липня - 4 серпня. – С.1,3.
Ближайшие шаги реформирования, решение проблем финансовой и плановой дисциплины, борьба с коррупцией, создание общественного совета железнодорожной отрасли… Это лишь начало списка тем, которые поднимались
на Совете Укрзализныци.
126. Мельник В. За досвідом – на Південну// Южная магистраль. – 2015.
- № 36 . – 18 вересня. – С.9.
16-17 вересня Південна приймала спеціалістів з ремонту та обслуговування пасажирського рухомого складу та фахівців з охорони праці пасажирського господарства всіх шести залізниць країни.
127. Положення про галузевий конкурс серед залізничних династій
«З галуззю по життю» // Магістраль. – 2015. - № 63. – 19-25 серпня. – С.2.
128. Положення про галузевий конкурс на краще місце для відпочинку
на підприємстві «Територія комфорту» // Магістраль. – 2015. - № 63. –
19-25 серпня. – С.2.
128/а. Положення про проведення галузевого конкурсу фотографій
«Об’єктив сталевих магістралей» // Магістраль. – 2015. - № 63.– 19-25 серпня. –
С.2.
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129. Приборы безопасности и комплексы управления движением железнодорожного транспорта // Українські залізниці. – 2015. - № 7-8. – С. 48-49.
130. Про проведення галузевих конкурсів // Магістраль. – 2015. - № 63.–
19-25 серпня. – С.1.
131. Сергей Чепига: «Главный экономический эффект от внутреннего
производства заключается в том, что деньги остаются на магистрали»
// Українські залізниці. – 2015. - № 7-8. – С. 26-27.
С августа 2014 года коллективом Дорожного экспериментального
цеха (ДЭЦ) Южной магистрали ведется уникальная работа по восстановлению
деталей и узлов горочных замедлителей.
132. Тараненко М. Творча думка не згасає // Южная магистраль. – 2015. № 36 . – 18 вересня. – С.1,6.
В День винахідника та раціоналізатора є чим пишатися чисельній
кагорті новаторів Південної залізниці.

■ Одеська залізниця
133. Григорій Бойко: «Наша мета – зробити Одеську залізницю кращою
серед залізниць України!» // Українські залізниці . – 2015. - № 7-8. – С. 10-17.
100 днів – 100 справ начальника Одеської залізниці.
134. Канцер А. Одеська залізниця – лідер енергоефективності // Чорноморський гудок. – 2015. - № 37. – 18 вересня. – С.1,4.
135. Ковалец С. Депо с мощностью завода // Українські залізниці. –
2015. - № 7-8. – С. 22-25.
Сегодня локомотивное депо Котовск входит в пятерку наиболее
мощных депо железных дорог Украины, является базовым на Одесской
железной дороге по содержанию и ремонту электровозов переменного тока
серии ВЛ80, ВЛ60, ВЛ40у, 2ЕЛ5, 2ЭС5К.
136. Крижановская О. Дорога не терпит нарушений // Чорноморський
гудок. – 2015. - № 35. – 4 вересня. – С.3.
137. Кумайгородская Н. В поисках теплой перспективы // Магістраль. –
2015. - № 69. – 9- 15 вересня. – С.3.
Лигнино-углеродные брикеты, изготовленные рационализаторами
Херсонского отдела материально – технического обеспечения Одесской железной дороги, могут стать альтернативой углю в условиях его дефицита.
138. Кумайгородская Н. Результат без переплат // Магістраль. – 2015. № 65. – 26 серпня -1 вересня. – С.1,4.
За первое полугодие текущего года Одесская железная дорога сэкономила 6,2 тыс. т условного топлива на сумму 52 млн. грн.
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139. Лукіянов В. Серце залізниці б´ється у Знам´янці // Чорноморський
гудок. – 2015. - № 29. – 24 липня. – С.1,5.
140. Лукиянов В. Саммит международного сотрудничества в Одессе: о
самом важном // Чорноморський гудок. – 2015. - № 37. – 18 вересня. – С.1,4.
141. Лукиянов В. Пропускная способность участка увеличится // Чорноморський гудок. – 2015. - № 32. – 14 серпня. – С.1.
Черноморская – Береговая.
142. Пасажирський вокзал Одеса – Головна щодня обслуговує близько
10 тис. пасажирів // Чорноморський гудок. – 2015. - № 29. – 24 липня. – С.2.
143. Фітін В. Фахівці департаменту електрифікації та електропостачання
// Українські залізниці. – 2015. - №7-8. – С. 40-43.
Департамент електрифікації та електропостачання надав журналу
«Українські залізниці» інформацію щодо кращих працівників підрозділу, в
тому числі по службі електропостачання Одеської залізниці.

■ Зарубіжжя
144. Антикризові заходи заради збереження // Магістраль. – 2015. № 69. – 9-12 вересня – С.7.
Казахстан.
145. Винятково для заміни // Магістраль. – 2015. - № 69. – 9-12 вересня –
С.7.
Молдова.
146. Довшого не буває // Магістраль. – 2015. - № 71. – 16-22 вересня – С.7.
У Швейцарії завершили будівництво найдовшого і найглибшого у
світі залізничного тунелю. Його протяжність – майже 57 км.
147. За новими правилами // Магістраль. – 2015. - № 71. – 16-22 вересня –
С.7.
У Білорусі затверджені нові «Правила перебування громодян і
розміщення об’єктів у зонах підвищеної небезпеки, виконання в цих зонах робіт, проїзду та переходу через залізничні колії».
148. Послуги «Особистого кабінету» // Магістраль. – 2015. - № 61. –
12- 18 серпня. – С.7.
Білоруська залізниця перейшла на нову схему надання послуги
«Електронне перевезення». Її основною став web-сервіс «Особистий кабінет»,
увійти в який можна чере офіційний сайт Центру захисту інформації Білоруської сталевої магістралі.
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149. У лідерів без змін // Магістраль. – 2015.- № 65.– 26 серпня - 1 вересня. – С.7.
Світовий ринок перевезень.

■ Реформування залізничного транспорту
▪ Україна
150. Андрій Пивоварський: Переваги корпоратизації Укрзалізниці
відчують і працівники, і клієнти // Чорноморський гудок. – 2015. - № 36. –
11 вересня. – С.1.
151. Андрощук С. Нова ера Української залізниці // Магістраль. – 2015. № 69. – 9- 15 вересня . – С.1,4-5.
Прийнято рішення про старт корпоратизації Укрзалізниці.
152. Андрощук С. Перевірено Європою // Магістраль. – 2015. - № 59. –
5-11 серпня. – С.4.
Більше 50 авторитетних експертів з країн ЄС були залучені і в
рамках проекту Twining.
153. Андрощук С. Уряд - за реформу Укрзалізниці // Магістраль. – 2015.
- № 68. – 5- 11 вересня. – С.1.
154. Бердута В. Справа не одного дня // Магістраль. – 2015. - № 61. –
12- 18 серпня. – С.2.
Реформування. Науковий підхід.
155. Бердута В., Канцер А. Вчасно перетнути точку відліку // Магістраль.
– 2015. - № 59. – 5- 11 серпня. – С.3.
Реформування на місцях. Південна залізниця. Одеська залізниця.
156. Вектор розвитку // Магістраль. – 2015. - № 59. – 5-11 серпня. – С.2.
Заключні етапи утворення акціонерного товариства.
157. Впереди перемен // Магістраль. – 2015.- № 55.– 22-28 липня. – С.1,5.
Язык реформы: менеджмент.
158. Голосєєв С. Перевірено: реформи йдуть // Магістраль. – 2015. № 67. – 2- 8 вересня. – С.1,2.
159. Державне управління залізничним транспортом // Магістраль. –
2015. - № 59. – 5- 11 серпня. – С.7.
160. За європейським вектором по- українськи // Магістраль. – 2015. № 59. – 5-11 серпня. – С.1.
Олександр Завгородній про те, як має виглядати реформоване
підприємство.
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161. Законне майбутнє // Магістраль. – 2015. - № 59. – 5-11 серпня. – С.8.
Презентація проекту закону України «Про залізничний транспорт»,
який встановлюватиме норми та правила життєдіяльності галузі та десятиріччя.
162. Існуюча організаційна структура // Магістраль. – 2015. - № 59. –
5-11 серпня. – С.6.
На інфографіці показано, як існуюча структура трансформуватиметься в нову. Головні зміни: вилучено дублювання функцій, а також певне
перехрещення зони відповідальності керівників і окремих структур. У ПАТ
«Українська залізниця» будуть чітко розмежовані сфери відповідальності за
видами діяльності, так звана вертикальна побудова. За кожен із цих напрямків
відповідає один член правління.
163. Іщенко Г. Приватизація рейкового монополіста – міф // Урядовий
кур´єр. – 2015. - № 163. – 5 вересня. – С.2.
164. Копилова Т. Новий механізм кадрового відбору // Магістраль. –
2015. - № 59. – 5-11 серпня. – С.2.
165. Королюк Т. Чого хочуть колективи // Магістраль. – 2015. - № 59. –
5-11 серпня. – С.1.
Профспілка залізничників.
166. Магистраль менеджмента // Магістраль. – 2015. - № 59. – 5-11 серпня. – С.4.
Корректировка кадровой политики. 300 – тысячный железнодорожный коллектив надо мотивировать на достижении целей.
167. Макаренко М. Средство достижения цели // Магістраль. – 2015. № 69. – 9-15 вересня. – С. 6.
Говоря о реформировании железнодорожной отрасли, мы должны
четко понимать, что реформа сама по себе – не цель, а средство ее достижения,
ведь самое главное – сделать так, чтобы рынок транспортных услуг функционировал эффективно.
168. Мотивация – вчера, сегодня, завтра // Магістраль. – 2015. - № 59. –
5- 11 серпня. – С.5.
О ключевых проблемах в сфере организации оплаты труда, начальник отдела по реформированию Юго-Западной железной дороги Елена Мельникова.
169. Олександра Завгороднього призначено виконувачем обов´язків
голови правління ПАТ «Укрзаїнська залізниця» // Чорноморський гудок. –
2015. - № 36. – 11 вересня. – С.2.
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170. Плотникова А. Реформа у цели // Магістраль. – 2015. - № 61. –
12-18 серпня. – С.1,2.
171. Стратегія для тяги // Магістраль. – 2015. - № 67. – 2-8 вересня. –
С.1,4.
Технічна рада Укрзілізниці.
172. Структура ПАТ «Українська залізниця» // Магістраль. – 2015. № 59. – 5-11 серпня. – С.6.
173. Структура ринку залізничних перевезень після утворення ПАТ
«Українська залізниця» // Магістраль. – 2015. - № 59. – 5-11 серпня. – С.7.
174. Три рівні, які гарантують премію// Магістраль. – 2015. - № 59. –
5- 11 серпня. – С.5.
Стимул щодо того, аби працювати більше й ефективніше.
175. Федюшин Ю.М. Вектор перемен // Магістраль. – 2015. - № 61. –
12- 18 серпня. – С.2.
▪ Зарубіжжя
176. Варіанти реформи піонерів руху // Магістраль. – 2015.- № 63.–
19-25 серпня. – С.7.
Реформування. Великобританія.
■ Метрологія
177. Купко А.Д. Терещенко В.В. Анализ проведения измерений приборов для поверки измерителей силы света транспортных средств // Український
метрологічний журнал. – 2015. – № 2. – С. 32-39.
178. Перелік засобів вимірювання техніки , які занесені до Державного
реєстру засобів вимірювання техніки, допущеної до застосування в Україні на
підставі результатів державних випробувань (станом на 01.06.2015) // Український метрологічний журнал. – 2015. – № 2. – С. 63-64.
   БЕЗПЕКА РУХУ   
179. Бар´єр на колії – супроти відчайдухів // Магістраль. – 2015. - № 55.
– 22-28 липня. – С.7.
Казахстан.
180. Безпека на кожен день // Магістраль. – 2015. - № 72. – 19-25 вересня.
– С. 6.
Із 7 по 13 вересня на сталевих магістралях зафіксовано одне ДТП і
12 випадків незаконного втручання у діяльність залізниць.
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181. Дорошенко А.А. Рекомендации локомотивной бригаде по обнаружению и устранению неисправностей в пути следования на электровозах ВЛ10,
ВЛ10у // ЛОКОМОТИВ-інформ. – 2015. - № 7-8. – С. 51-53.
182. Дубов Д.В. Метод В.М. Басалаева по выявлению неисправностей
в буксовом узле // Вагонний парк. – 2015. – № 7-8. – С. 28-29.
183. Котов Г. Особенности использования реле для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте // ЭЛЕКТРИК. – 2015. - № 7-8. –
С. 28-31.
В статье рассматриваются различные решения, направленные на
повышение надежности работы железнодорожного транспорта.
184. Крижановская О. Дорога не терпит нарушений // Чорноморський
гудок. – 2015. - № 35. – 4 вересня. – С.3.
185. Мироненко В.К., Лапін П.В., Кацман М.Д Перспективи використання безпілотних літальних апаратів у ліквідації наслідків залізничних транспортних подій // Залізничний транспорт України. – 2015. - № 4. – С. 43-48.
186. Панюхно А. Неприятности от тормозов // Магістраль.. – 2015. № 62. – 15-21 серпня. – С.15.
187. Посмитюха А.А. Почему произошли проезды запрещающих сигналов // ЛОКОМОТИВ-інформ. – 2015. - № 7-8. – С. 38-39.
Представлен анализ трех проездов запрещающих сигналов, произошедших в этом году.
188. Приборы безопасности и комплексы управления движением железнодорожного транспорта // Українські залізниці. – 2015. - № 7-8. – С. 48-49.
189. Статистика безпеки руху // Магістраль. – 2015. - № 69. – 9-15 вересня. – С.3.
2.3

КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

190. Бабаев М.М., Блиндюк В.С., Богатырь Ю.И. Управление стрелочным электроприводом с применением нейросетевого преобразователя управляемого сигнала // Інформаційно – керуючі системи на залізничному транспорті. –
2015. - № 4. – С. 79-84.
191. Бабенко А.І. Діагностика інфраструктури колійного господарства:
фактичний стан, проблеми та перспективи // Залізничний транспорт України. –
2015. - № 4. – С. 12-15.
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192. Кумайгородська Н. Залізниць зелені обереги // Магістраль. – 2015. № 72. – 19-25 вересня. – С.7.
ПЧЛ Одеської залізниці.
2.4 РУХОМИЙ СКЛАД.
ЛОКОМОТИВНЕ ТА ВАГОННЕ ГОСПОДАРСТВО
193. Бабаев А.М. Совершенствование тормозных колодок // Вагонний
парк. – 2015. – № 7-8. – С. 39-40.
Рассмотрен анализ инновационных разработок тормозных колодок
лучших производителей применительно к условиям эксплуатации подвижного
состава железных дорог Украины. Работоспособность предложенных металлокерамических тормозных колодок подтверждена результатом экспериментальных исследований.
194. Бенедиктович В.В. Особенности пневматических схем тормозного
оборудования тепловозов 2ТЭ116 (У,УМ,УД) и 3ТЭ116У // ЛОКОМОТИВінформ. – 2015. - № 7-8. – С. 40-47.
195. Бердута В. Ноль один – для нашей пользы // Магістраль. – 2015. № 63.– 19-25 серпня. – С.1,5.
Первая отечественная дизельная автомотриса АД-01 под номером
001 проходит опытную эксплуатацию на перегонах Лозовской дистанции
электроснабжения Южной магистрали. По всем техническим и эксплуатационным характеристикам новинка, созданная на предприятии «Днепроспецмаш»,
значительно превосходит хорошо известные АДМ.
196. Винстрот Уве., Винокурова С.В., Муковоз С.П. Колодки композиционные с чугунными вставками для пассажирских вагонов // Вагонний парк.
– 2015. – № 7-8. – С. 51-52.
197. Дубов Д.В. МЕТОД В.М. Басалаева по выявлению неисправностей
в буксовом узле // Вагонний парк. – 2015. – № 7-8. – С. 28-29.
198. Ерохин А.С. Регулировка тормозной рычажной передачи в эксплуатации // Вагонний парк. – 2015. – № 7-8. – С.30-35.
Представлена методика регулирования тормозных рычажных передач грузовых вагонов для упрощения регулировки зазоров тормозных колодок
над ободами колес.
199. Ковалец С. Депо с мощностью завода // Українські залізниці. –
2015. - № 7-8. – С. 22-25.
Сегодня локомотивное депо Котовск входит в пятерку наиболее
мощных депо железных дорог Украины, является базовым на Одесской железной дороге по содержанию и ремонту электровозов переменного тока серии
ВЛ80, ВЛ60, ВЛ40у, 2ЕЛ5, 2ЭС5К.
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200. Королюк Т. Доходы для ремонта // Магістраль. – 2015. - № 55. –
22-28 липня. – С.1,3.
201. Кумайгородская Н. Реанимация: проблемы и новации // Магістраль.
– 2015. - № 65. – 26 серпня - 1 вересня. – С.5.
10 тыс. 708 зерновозов находится на балансе Одесской железной
дороги, 91% из которых задействовано в перевозочном процессе.
202. Лесик В.Й., Єфімов Є.В. Досвіт проведення та основні принципи
модернізації тепловозів українських залізниць // Залізничний транспорт
України. – 2015. - № 4. – С. 37-42.
203. Маневровый тепловоз ТЭМ33 // ЛОКОМОТИВ-інформ. – 2015. № 7-8. – С. 23-25.
204. Мурадян Л.А., Шапошник В.Ю., Винстрот Бернд Уве, Муковоз С.П.
Испытания перспективных тормозных колодок на железных дорогах Украины
// ЛОКОМОТИВ-інформ. – 2015. - № 7-8. – С. 20-22.
205. Потрібні запчастини та верстати // Магістраль. – 2015. - № 67. –
2-8 вересня. – С. 4.
Ремонт локомотивів.
206. Салухов М.В. Проверка автосцепки шаблоном 940р // Вагонний
парк. – 2015. – № 7-8. – С. 26-27.
207. Сергей Лутонин: «Сегодня мы освоили производство всех моделей
и типов пассажирских вагонов» // Українські залізниці. – 2015. - № 7-8. – С.30-33.
Постоянное совершенствование вагонов позволяет ПАО «КВСЗ»
успешно конкурировать на рынке пассажирского подвижного состава.
208. Федорко І.П. Сучасний рухомий склад: реалії та перспективи
// ЛОКОМОТИВ-інформ. – 2015. - № 7-8 . – С. 14-17.
209. Шелест Д.А. Методика определения причин изломов шеек осей и
разрушения роликовых буксовых узлов // Вагонний парк. – 2015. – № 7-8. –
С. 17-25.
2.5 ПАСАЖИРСЬКІ та ВАНТАЖНІ ПЕР ЕВЕЗЕННЯ
■ Вокзали
210. Кумайгородська Н. «Найгарячіші» маршрути // Магістраль. – 2015. № 62. – 15-21 серпня. – С. 5.
Вокзал Одеса-Головна.
211. Пасажирський вокзал Одеса – Головна щодня обслуговує близько
10 тис. пасажирів // Чорноморський гудок. – 2015. - № 29. – 24 липня. – С.2.
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■ Пасажирські
212. Андреева Л. Пригородные электрички: проезд в долг // Магістраль.
– 2015. - № 63.– 19-25 серпня. – С.4.
213. Борусевич С. Мандрівка з плюсами // Магістраль. – 2015. - № 62. –
15-21 серпня. – С. 1,4.
214. Китик В. На «железнодорожном» языке // Одесские известия. – 2015.
- № 80. – 15 сентября. – С. 2.
Количество пассажиров, пользовавшихся в этом летнем сезоне
услугами Одесской железной дороги, возросло по сравнению с летом прошлого
года на 15%.
215. Копилов М. «Денна» концепція // Магістраль. – 2015. - № 67. –
2-8 вересня. – С. 4.
Пасажирські перевезення.
216. Крыжановская О. По итогам летних пассажирских перевозок
// Чорноморський гудок. – 2015. - № 37. – 18 вересня. – С. 2.
217. Мельник Т. С. Маркетингові дослідження транспортного ринку у
сфері пасажирських перевезень та їх основні результати у 2014 році // Вагонний
парк. – 2015. – № 7-8. – С. 53-60. - (Закінчення. Початок в № 5-6 /2015).
218. Плотнікова О. Зворотний зв'язок для кожного пасажира // Магістраль. – 2015. - № 68. – 5-11 вересня – С.1,4.
Із 1 вересня 2015р. в Укрзалізниці запрацювавв новий сервіс для
пасажирів щодо боротьби з корупцією, «Стоп корупція», а також стосовно
удосконалення та підвищення якості обслуговування пасажирів «Якість та
сервіс».
■ Вантажні
219. Андрощук С. Зерно вибирає залізницю // Магістраль. – 2015. - № 71.
– 16-22 вересня – С.5.
На станції Голованівськ, Одеської залізниці, вперше за багато років
було організовано масштабне навантаження зернових.
220. Белов Д. Рациональное зерно // Магістраль. – 2015. - № 61. –
12-18 серпня. – С.4.
В нынешнем году экспорт зерновых может принести нашей стране
свыше 4 млрд. долларов выручки.
221. Вантажі з Китаю до Європи – поїздом «Вікінг» // Рабочее слово. –
2015. - № 35. – 19-25 вересня. – С. 2.
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222. Коновалов Д. С акцентом на Львов и Одессу // Магістраль. – 2015.
- № 70. – 12-18 вересня – С.1,5.
Анализ итогов летних пассажирских перевозок – 2015.
223. Копылов Н. На первом месте – Китай // Магістраль. – 2015. - № 71. –
16-22 вересня – С. 2.
224. Копылов Н. Перевозки по- новому // Магістраль. – 2015. - № 67. –
2-8 вересня – С.1,5.
Одним из трендов контейнерной логистики в настоящее время
являются перевозки по маршруту Украина-Китай.
225. Королюк Т. Между урожаем и вагоном // Магістраль. – 2015. - № 61.
– 12-18 серпня. – С. 1,4.
Украина входит в тройку крупнейших экспортеров зерна. На сегодня среднесуточная погрузка зерновых составляет более 910 вагонов. И это не
предел.
226. Кумайгородська Н. З Піднебесної до Європи без перепон // Магістраль. – 2015. - № 71. – 16-22 вересня – С.1,2.
227. Марковцев Ю., Емец И. Контейнеризация грузов сельского хозяйства // Магістраль. – 2015. - № 55. – 22-28 липня. – С.5.
2.6 АВТОМАТИКА. СИГНАЛІЗАЦІЯ. ЗВ’ЯЗОК.
АВТОМАТИЗАЦІЯ.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ. КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ
228. Гаврилюк В., Маловічко В., Мелешко В. Дистанційне діагнастування стрілочних переводів в умовах експлуатації // Українські залізниці. – 2015. № 7-8. – С. 44-47.
229. Королюк Т. Без проводов // Магістраль. – 2015. - № 55. – 22-28 липня. – С.4.
До конца года в Укрзализныце появится новая концепция развития
технологической радиосвязи. Сейчас в профильном Департаменте анализируют
варианты и целесообразность применения на Украинских магистралях мировых цифровых стандартов беспроводной связи.
230. Котов Г. Особенности использования реле для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте // ЭЛЕКТРИК. – 2015. - № 7-8. – С.28-31.
В статье рассматриваются различные решения, направленные на
повышения надежности работы железнодорожного транспорта.

30

231. Майструк В.І. Колиска навігаційного приладобудування // ЛОКОМОТИВ-інформ. – 2015. - № 7-8. – С. 18-19.
Державне підприємство «Оризон-Навігація».
2.7 ЕЛЕКТРО- та ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
232. Казанский С.В. Из истории создания кабельной изоляции // Электрические сети и системы. – 2015. - № 3. – С. 24-26.
233. 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 (Глава 1.1). – С.39-45; № 6 (Глава 1.3). – С.22-49;
№ 7 (Глава 1.4). – С.19-35.
234. Семѐнов А. Переход к региональному формированию тарифов на
электроэнергию // ЭЛЕКТРИК. – 2015. - № 7-8. – С. 20-23.
235. Скурятин М. Профилактические электроизмерения для безопасной
работы оборудования // Охорона праці і пожежна безпека. – 2015. – № 8. –
С. 56-57.
■ Альтернативна енергетика
236. Біопаливо з кавових відходів // Магістраль. – 2015. - № 55. –
22-28 липня. – С.7.
Британський залізничний оператор Network Rail і компанія Bio –
bean уклали угоду згідно з якою залишки кавової гущі з паперових стаканчиків,
викинутих на центральних залізничних станціях Лондона, підуть на одержання
біопалива.
237. Заряджені ресурсами сонця // Магістраль. – 2015.- № 55. – 22-28 липня. – С.7.
На багатьох залізницях світу шукають та впроваджують альтернативні джерела енергії для руху локомотивів.
238. Кумайгородская Н. В поисках теплой перспективы // Магістраль. –
2015. - № 69. – 9-15 вересня . – С.3.
Лигнино-углеродные брикеты, изготовленные рационализаторами
Херсонского отдела материально – технического обеспечения Одесской железной дороги, могут стать альтернативой углю в условиях его дефицита.
239. Ловці вітру // Магістраль. – 2015. - № 71. – 16-22 вересня – С.7.
Уже до 2018 р. Данія планує забезпечувати чистою вітряною енергією всі залізничні сполучення.
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240. Нетрадиційні енергетичні копалини України // Экология предприятия. – 2015. - № 9. – С.32-36.
241. Попутного вітру // Магістраль. – 2015. - № 69. – 9- 15 вересня. – С.7.
Голандські залізниці до 2018 р. повністю перейдуть на вітряну
електроенергію.
2.8 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
242. Дубовик С. Господарюємо економно // Южная магистраль. – 2015.
- № 34. - 4 вересня . – С.4.
243. За півроку на Одеській залізниці досягнуто значної економії енергоресурсів // Чорноморський гудок. – 2015. - № 31. – 7 серпня. – С.2.
244. Как экономить электроэнергию? // Чорноморський гудок. – 2015. № 37. – 18 вересня. – С.7.
ТОП-15 способов сэкономить электричество в быту.
245. Канцер А. Одеська залізниця – лідер енергоефективності // Чорноморський гудок. – 2015. - № 37. – 18 вересня. – С.1,4.
246. Коваль Л. Вчимося енергоефективності // Урядовий кур´єр. – 2015. № 138. – 31 липня. – С. 4.
247. Лукиянов В. Энергосбережение – наш путь в Европу // Чорноморський гудок. – 2015. - № 31. – 7 серпня . – С.1,3.
29-31 июля 2015 года в Одессе проходила 9-я научно-практическая
конференция «Новые возможности повышения энергоэффективности предприятий транспортной отрасли».
248. Павленко М. Сонце замість газу // Магістраль. – 2015. - № 55. –
22-28 липня. – С.4.
Енергозбереження на Придніпровській залізниці.
249. Тепловизор DT9875 – идеальное решение для энергоаудита
// ЭЛЕКТРИК. – 2015. - № 9. – С. 30-31.
2.9 РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
250. Бойко Г., Мелешко В., Овчинников С. Усовершенствование порядка
нормирования расхода природного газа для котельных Одесской железной
дороги // Українські залізниці. – 2015. - № 7-8. – С. 56-64.
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251. Кумайгородська Н. Замінити психологію мотивацією // Магістраль.
– 2015. - № 61. – 12-18 сепрня. – С. 1,5.
Посадовці, науковці, фахівці транспортної галузі та банківської
системи зустрілися в Одесі на дев’ятій науково-практичній конференції,
щоб обговорити нові можливості підвищення енергоефективності транспортної
галузі.
252. Кумайгородская Н. Результат без переплат // Магістраль. – 2015. № 65. – 26 серпня - 1 вересня. – С.1,4.
За первое полугодие текущего года Одесская железная дорога
сэкономила 6,2 тыс. т условного топлива на сумму 52 млн. грн.
253. Панасенко М.В., Пелепейченко В.І., Шаповалов Д.Ю. Вплив співвідношення потужностей дизелів двохдизельної енергетичної установки маневрового тепловоза на експлуатаційну витрату палива // Залізничний транспорт
України. – 2015. - № 4. – С. 32-36.
- Бережливе виробництво
254. Башканова В. Бережливый поход [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.gudok.ru/zdr/185/?ID=1281402
Движенцы намерены сэкономить свыше 1,26 млн руб.
255. Гоголь Н. Восстановители тиражируют проекты во всех подразделениях [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gudok.ru/zdr/172/?ID=1281740
256. Своими силами [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gudok.ru/zdr/180/?ID=1275473&archive=36276
Алтайские энергетики и эсцебисты сами восстанавливают оборудование.
257. Усиление электротяги [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gudok.ru/zdr/180/?ID=1281266
Специалисты предлагают добавить мощность трансформаторам.
3 БУДІВНИЦТВО

258. Брунько В.М. Технология строительства с встроенными системами
энергообеспечения эволюции перехода жилья к комфортным условиям
// Винахідник і раціоналізатор. – 2015. - № 3. – С.36-43.
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