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ВСТУП
Залізничний транспорт є становим хребтом транспортної системи
України. Його ефективне функціонування є необхідною умовою
стабілізації, піднесення та структурних перетворень економіки, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, підвищення життєвого рівня
населення та захисту національної безпеки країни. Залізниці України
мають достатньо потужний виробничий апарат. Взаємозв’язок усіх
видів транспорту дозволяє говорити про єдину транспортну систему
України, яка є однією з базових галузей народного господарства
і об’єднує всі економічні райони країни в єдиний господарський комплекс. Від ступеня розвитку та ефективності роботи транспорту залежить безперебійність взаємодії всіх галузей народного господарства та підприємництва, своєчасне міжгалузеве та міжрайонне постачання різноманітної продукції.
Залізничне будівництво та його відновлення – чи не найскладніший вид капітального будівництва та досить специфічний
з огляду на свою значну протяжність. Воно здійснюється в різних
кліматичних та інженерно-геологічних умовах, під відкритим небом,
протягом року, з використанням мобільної техніки. До залізничного
будівництва відносять: побудову нових та з’єднувальних колій; спорудження других та третіх колій; електрифікацію існуючих залізниць
та залізниць, що будуються; реконструкцію та переобладнання окремих залізниць і об’єктів залізничного господарства. Як правило, роботи ведуться в умовах руху потягів.
Відновлення залізниць є важливою частиною транспортного забезпечення операцій. Воно включає: технічну розвідку залізниць;
розмінування відновлюваних напрямків (ділянок); дегазацію, дезактивацію об’єктів і розчищення їх від завалів; відновлення зруйнованих залізничних споруд по старій осі або будівництво залізничних
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обходів сильно зруйнованих і заражених об’єктів; передачу
відновлених об’єктів і ділянок експлуатаційним органам. Відновлення залізниць услід за військами, що наступають, полягає
у виконанні комплексу технічних і організаційних заходів і робіт,
спрямованих на відновлення руху потягів, перерваного у зв’язку
з руйнуванням залізничних споруд при відході противника, і доведення пропускної здатності відновлюваних напрямків до встановлених розмірів.

