РЕФЕРАТ
по темі «Створення та впровадження в Україні сучасного моторвагонного
рухомого складу залізниць для здійснення швидкісних перевезень пасажирів»
Актуальність роботи.
Залізничний транспорт відіграє важливу роль в економіці нашої країни і
повинен задовольняти потреби у перевезенні вантажів і пасажирів. Перехід на
ринкові відносини, посилення конкуренції в світі зумовлює необхідність
організації робіт щодо постійного вдосконалення засобів залізничного транспорту.
Це є одним з пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу на залізничному
транспорті. Вирішення цієї та ряду супутніх задач може бути виконано лише за
умови тісної співпраці промислових машинобудівних підприємств з науковими та
освітніми організаціями нашої країни.
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» з іншими промисловими та
науковими підприємствами машинобудівної галузі вже зараз приступив до
створення пасажирського моторвагонного рухомого складу нового покоління, який
відрізняється підвищеною комфортністю, надійністю та енергоефективністю.
В рамках зазначеної тематики не лише створено сучасні швидкісні
електропоїзди
ЕКр1,
приміські
та
регіональні
дизель-поїзди
серій
ДПКр-2 та ДПКр-3 але й закладено підґрунтя щодо можливості створення
рухомого складу для проектів анонсованих керівництвом країни та
АТ «Укрзалізниця» в рамках всеукраїнського форуму «Україна 30», а саме
створення високошвидкісних магістралей та проекту приміського сполучення у
містах мільйонниках «City Express». Тобто наразі Україна здатна самостійно
забезпечити себе сучасним моторвагонним рухомими складом без закупівлі його
по імпорту.
Метою роботи є забезпечення населення України сучасним та
енергоефективним моторвагонним рухомим складом для експлуатації на
залізницях з шириною колії 1520 мм з підвищенням рівня комфорту перевезення
пасажирів, збільшенням швидкості перевезень, зменшенням енерговитрат на
забезпечення руху та витрат на технічне обслуговування і ремонт.
Наукова новизна
1. Вдосконалено методику розрахунку та проектування безколискових візків
нового покоління для експлуатаційної швидкості до 200 км/год;
2. Сформовано основні методи та підходи для розрахунку та проектування
гладкообшивних кузовів вагонів пасажирського моторвагонного рухомого складу з
нержавіючої сталі;
3. Сформовано рекомендації щодо компонувальних рішень головних вагонів
електропоїздів в залежності від результатів аеродинамічних розрахунків;
4. Вдосконалено методику розрахунку параметрів систем життєзабезпечення
пасажирського моторвагонного рухомого складу для швидкісних перевезень;
5. Розроблено теоретико-інформаційний підхід до оптимізації проектних
рішень, що здійснюються на рівнях планування, координації та виконавчому рівнях
систем керування рухомим складом.
6. Вдосконалено методику аналізу конструкції систем прогнозованого
руйнування для підвищення показників пасивної безпеки пасажирів та
локомотивних бригад.
7. Розроблено методики випробувань моторвагонного рухомого складу в
рамках постановки продукції на виробництво включно з експлуатаційними
випробуваннями на надійність в рамках підконтрольної експлуатації.
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8. Розроблено технічні умови на створення швидкісних електропоїздів зі
швидкістю руху 160 км/год та дизель-поїздів серії ДПКр-2 та ДПКр-3 у
приміському та регіональному виконанні.
9. Сформовано базові технічні вимоги до приміських електропоїздів, що
затверджені протоколом засідання секції Науково-технічної ради пасажирських
перевезень і сервісу АТ «УЗ» від 23.07.2020 року.
Науково-дослідна та дослідно-конструкторська робота
В рамках даної роботи виконано ряд науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт, а саме:
– створення 2-х системного міжрегіонального електропоїзда підвищеної
комфортності для експлуатаційної швидкості 200 км/год;
– створення денного швидкісного поїзда локомотивної тяги міжрегіонального
сполучення зі швидкістю 160 км/год (з можливістю збільшення швидкості руху до
200 км/год);
– створення металоконструкції кузова для міжрегіонального пасажирського
поїзда з нержавіючої сталі;
– створення двовісних привідних візків електропоїзда для експлуатаційної
швидкості 200 км/год;
– створення двовісного візка пасажирських вагонів локомотивної тяги з
пневматичним підвішуванням з конструкційною швидкістю 160 км/год;
– створення двовісного візка пасажирських вагонів зі швидкістю 200 км/год;
– створення двовісних візків для приміських та регіональних дизель-поїздів;
– підготовка виробництва дослідного візка пасажирського вагону зі швидкістю
руху 200 км/год;
– вдосконалення технології виготовлення продукції транспорту соціального
призначення;
– вдосконалення технології виготовлення деталей з використанням станків з
числовим програмним управлінням;
– організація і забезпечення проведення випробувань міжрегіонального
двосистемного електропоїзда;
– створення дизель-поїзда для пасажирських приміських та регіональних
перевезень для експлуатаційної швидкості до 140 км/год;
– визначення впливу різноманітних методів обробки зварних швів на їх
міцнісні характеристики.
Практична реалізація.
1. Створено лінійку сучасного моторвагонного рухомого складу для
міжрегіональних, регіональних та приміських пасажирських перевезень
вітчизняного виробництва.
2. Розроблено та впроваджено базові конструктивні та технологічні рішення
для можливості подальшого створення поїздів для приміського сполучення на
електричній тязі.
3. Впроваджено у виробництво технології побудови гладкообшивних
кузовів з нержавіючої сталі.
4. Особливості конструктивного виконання головних вагонів електропоїздів
дозволяють використовувати їх, як базову платформу для створення лінійки
електровозів різної потужності та системності (одно -, дво - та багатосистемні).
5. Створено сучасні візки безлюлечної конструкції для руху зі швидкостями
до 200 км/год.
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6. Вперше у конструкції поїздів реалізовано принцип модульності
конструкції основних систем вагонів.
7. Впроваджено у виробництво вагонів технологію 3D друку.
Економічний ефект від впровадження нових зразків техніки складає:
За період курсування поїздів ЕКр1 перевезено більш ніж 2300 тис. пас. та
отримано доходів від перевезень 419,3 млн. грн. При цьому витрати від перевезень
склали 318,5 млн. грн. (з урахуванням витрат на капітальний ремонт та без
врахування лізингових зобов’язань).
Термін експлуатації електропоїзда моделі ЕКр1 складає 50 років, а нового
пасажирського вагону – 30 років, локомотиву – 40 років.
Економічний ефект від придбання швидкісних електропоїздів моделі ЕКр1 в
порівнянні з базовим варіантом – пасажирських поїздів локомотивної тяги зі
спальними місцями складається за рахунок скорочення капітальних витрат на
придбання локомотивів, збільшеного терміну експлуатації рухомого складу та
потреби в меншій кількості вагонів.
Вартість електропоїзда ЕКр1 майже у два рази менша за аналогічну продукцію
зарубіжних виробників (ЕКр1 – 14,71 млн. $ США, HRCS2 – 30,7 млн. $ США).
Даний факт разом з підвищеною пасажиромісткістю поїздів дозволяє говорити про
значно вищу економічну ефективність і мінімальні строки окупності.
Щодо регіонального дизель-поїзда ДПКр-3 то даний рухомий склад було
введено в регулярну експлуатацію 27 грудня 2019 року за маршрутом «КиївАеропорт-Бориспіль» за час курсування за даним маршрутом протягом січня-березня
2020 року (до введення карантинних заходів) поїзд перевіз близько 55000 пасажирів,
що забезпечило стабільний дохід у розмірі 4 400 000 грн. або за виключення вартості
пального прибуток склав близько 2 900 000 грн. за три місяці 2020 року.
Застосування на неелектрифікованих ділянках колії дизель-поїздів ДПКр-2 і
ДПКр-3 для перевезення пасажирів дає змогу зменшити час в дорозі, за рахунок
більшої швидкості руху, підвищити рівень комфорту для пасажирів, зменшити
шкідливі викиди від роботи силової установки поїзда та економії палива і мастила
(витрати мастила для дизель-поїзда ДР1А 9 % від загальної витрати палива, для
дизель-поїздів ДПКр-2 і ДПКр-3 - 0,5 %).
Зміст роботи:
За останні 10-15 років залізничний транспорт пережив вражаючі зміни як у
плані економічної реструктуризації, так і в нарощуванні темпів технічного
розвитку та вирішенні екологічних та соціальних проблем.
Розвиток швидкісних перевезень є стратегічним пріоритетом для залізниць, що в
свою чергу дасть можливість розв’язати ряд галузевих та загальнодержавних
проблем, задіяти технічний та виробничий потенціал вітчизняної промисловості, в
тому числі в машинобудуванні, зменшити імпортозалежність промисловості України.
Виходячи з вищевикладених передумов, передових світових розробок, досвіду
експлуатації та особливостей вітчизняної інфраструктури на сьогодні найбільш
раціональним варіантом рухомого складу для більшої частини маршрутів «УЗ» є
двохсистемний міжрегіональний електропоїзд ЕКр1.
На користь даного варіанту свідчить наступне:
- наявність на східних напрямках руху суміжних ділянок із постійним та
змінним струмом. Це вимагає заміни локомотива та здійснення відповідних
маневрових робіт, що призводить до втрат часу пасажирів (20 – 40 хв. на 1 заміну),
додаткових витрат коштів на виконання маневрових робіт, утримання парку
локомотивів та обслуговуючого персоналу;
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- застосування комп’ютерної системи керування поїздом дозволяє підвищити
рівень безпеки руху та надійності функціонування систем поїзду.
Сьогодні ПАТ «КВБЗ» спільно з науковими та промисловими підприємствами
провів комплекс заходів щодо розробки та організації вітчизняного виробництва
сучасного моторвагонного рухомого складу, включаючи міжрегіональні
двохсистемні швидкісні електропоїзди ЕКр1, регіональні та приміські дизельпоїзди для забезпечення ними, в першу чергу, залізниць України.
За двадцятирічний досвід роботи ПАТ «КВБЗ» у напрямку транспорту
соціального призначення, підприємством:

підготовлений молодий висококваліфікований інженерно-технічний персонал,
який розробив і впровадив у виробництво окрім пасажирських вагонів та поїздів
метрополітену швидкісні двосистемні електропоїзди ЕКр1, приміські дизель-поїзди
серії ДПКр-2, регіональні дизель-поїзди серії ДПКр-3;

за власні кошти створено необхідні сучасні виробничі потужності з випуску
300 одиниць продукції ТСН на рік, до роботи в яких залучено близько
180 промислових підприємств України;

в результаті освоєння капітальних інвестицій, побудовано та модернізовано
ряд виробництв, цехів, дільниць, придбано та впроваджено унікальне технологічне
устаткування;

створено і сертифіковано в Україні власний пасажирський випробувальний центр.
Вітчизняні міжрегіональні швидкісні двохсистемні електропоїзди ЕКр1
призначені для швидкісних міжрегіональних перевезень пасажирів, у тому числі осіб
з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках у вагонах підвищеного
комфорту, з експлуатаційною швидкістю 160-200 км/год, із шириною колії 1520 мм на
електрифікованих ділянках колії з напругою 3000 кВ та 25 кВ (50 Гц).
На відміну від більшості іноземних виробників цієї продукції розміщення
виробництва електропоїздів на ПАТ «КВБЗ» дало відповідні переваги та змогло
забезпечити виконання всіх технічних вимог нарівні з іноземними конкурентами.
1. Потужності по виготовленню високотехнологічного рухомого складу
розміщено на території України, що дозволило створити нові робочі місця,
здешевити виробництво, задіяти вітчизняний науковий і виробничий потенціал. В
виробництві матеріалів та комплектуючих було залучено близько 180 вітчизняних
виробників. Процент локалізації досягнуто більш ніж 70%.
2. Враховуючи значно нижчий рівень цін, приведена сума капітальних та
експлуатаційних витрат поїзда ПАТ «КВБЗ» є найнижчою в порівнянні з
іноземними виробниками.
3. Можливість залучення до процесу створення електропоїздів науководослідницьких організацій України:
- Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна – теоретичні дослідження вибраних параметрів
ходових частин, у тому числі системи пневматичного ресорного підвішування візків.
- ДП «УкрНДІВ» – виконання повного комплексу випробувань потягу.
4. При створенні вітчизняного швидкісного електропоїзда залучення до
процесу теоретичних досліджень і випробувань наукових організацій України
дозволило підняти на більш якісний рівень теоретичну підготовку як
викладацького складу профільних вищих навчальних закладів України, а отже і
фахівців, які розподілені після закінчення навчальних закладів на залізниці.
5. Створення в Україні нового рухомого складу, в якому передбачені передові
прогресивні конструкторські і технологічні рішення, дозволило освоїти
4

виробництво і надалі застосовувати передові технології на багатьох етапах
будівництва вагонів – починаючи зі складання кузова, і закінчуючи монтажем
інтер'єру. При цьому освоєння нових технологій передбачає, в тому числі і
створення нових робочих місць на підприємствах України, більш якісний рівень
виконавців робіт.
6. Додаткове отримання в бюджет надходжень податків, зменшення
імпортозалежності.
При реалізації вищезазначених питань за участі ПАТ «КВБЗ» та підприємств
України у розвитку галузі пасажирського вагонобудування, держава також
отримає, крім зменшення від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі, додатковий
економічний і соціальний ефект.
Соціальні наслідки впровадження інвестиційних проектів в галузі транспорту
соціального призначення мають як прямий, так і опосередкований вплив:
впровадження швидкісних двохсистемних поїздів сприяє залученню додаткових
інвестицій, технічному розвитку галузі, підвищенню якості пасажирських
перевезень, зростанню доходності сегменту пасажирських перевезень, що принесе
додаткові кошти для їх реінвестування у галузь, тощо. Даний проект дозволив
створити сучасні конструкції, освоїти нові технології, матеріали – зробити значний
науково-технічний стрибок у галузі вітчизняного пасажирського вагонобудування.
Слід враховувати, що соціальний ефект запропонованого виробництва
міжрегіональних швидкісних електропоїздів в Україні проявляється на
макроекономічному (розповсюджується в межах всієї країни), в межах галузі і на
регіональному рівнях.
На жаль, не всі прояви соціального ефекту можуть бути точно оцінені і
виражені у кількісних показниках, для інших проявів можливі лише якісні оцінки
та експертні висновки.
На галузевому рівні соціальний ефект проявляється у стимулюванні
технічного розвитку галузі, відкриття нових робочих місць та підвищення
професійно-кваліфікаційного рівня персоналу.
Соціальний ефект виявляється у покращенні якості транспортного
обслуговування населення, покращенні екологічної ситуації, яка має стійку тенденцію
до погіршення, а в окремих регіонах наближається до критичних відміток.
Нижче наведена таблиця яскраво відображає успіх який було досягнуто
спільною роботою вітчизняних наукових та виробничих підприємств у створенні
інноваційного для України продукту.
ЕКр1
(Україна)

HRCS2
(Корея)

Переваги вітчизняного продукту

Локалізація виробництва на
території України

70 %

0%

Залучення вітчизняних виробників

Вартість поїзда, млн. $ США

14,71

30,70

607

587

Підвищена кількість пасажирів

24 233

52 299

Вища економічна ефективність

2,38

3,70

Показник

Кількість сидячих місць
Вартість одного пасажиромісця, $
США
Вартість обслуговування одного км
пробігу, $ США

Економія 15,99 млн. $ США

Економія на сервісному
обслуговуванні

Аналогічна ситуація спостерігається і з дизель-поїздами. Вітчизняний продукт
за рахунок використання українських комплектуючих і повної відповідності
вимогам АТ «УЗ» має більш ніж конкурентну вартість одного пасажирського
місця, а саме:
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Регіональні дизель-поїзди (сидячі місця):
– дизель-поїзд ДПКр-3 («КВБЗ»)
– 28,0 тис. Євро одне сидяче місце;
– дизель-поїзд ДП3 (730ML, «Pesa»)
– 35,9 тис. Євро одне сидяче місце;
– дизель-поїзд ДП3 (731M, «Pesa»)
– 31,6 тис. Євро одне сидяче місце;
– дизель-поїзд Flirt DMU3 («Stadler»)
– 29,8 тис. Євро одне сидяче місце.
Приміські дизель-поїзди (з урахуванням сидячих і стоячих місць):
– дизель-поїзд ДПКр-2 («КВБЗ»)
– 5,54 тис. Євро одне місце;
– дизель-поїзд РА-3 («Метровагонмаш») – 6,17 тис. Євро одне місце.
Результатом робіт проведених науковими та промисловими підприємствами з
пошуку нових технічних рішень, розробці конструкторської документації та
виготовлення дослідного зразка вийшло створення сучасного моторвагонного
рухомого складу залізниць, зокрема міжрегіонального двосистемного електропоїзда
ЕКр1 та приміських і регіональних дизель-поїздів ДПКр-2 та ДПКр-3.
Міжрегіональний
електропоїзд,
розроблений ПАТ «КВБЗ» складається
із двох головних та семи причіпних
вагонів. Головні вагони електропоїзда
моторні, причіпні – немоторні. Усі
вагони електропоїзда мають по два
двовісних візки. Кожна вісь головних
вагонів обладнана тяговим двигуном з
Рисунок 1 – Електропоїзд ЕКр1
редуктором і муфтою для передачі
крутного моменту.
Правильність
прийнятих
конструктивних
рішень
була
підтверджена комплексом випробувань
з тридцяти трьох найменувань. Зокрема
було
визначено
значний
запас
коефіцієнту стійкості проти сходу
колеса з рейок (рис. 5) та значні
показники плавності руху (рис. 6).
Рисунок 3 – Інтер’єр електропоїзда ЕКр1

Рисунок 5 – Значення коефіцієнту стійкості проти сходу колеса з рейок
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Рисунок 6 – Коефіцієнт плавності руху у вертикальному напрямку

Рисунок 7 – Коефіцієнт плавності руху у горизонтальному напрямку
Вивчивши світовий досвід створення і експлуатації дизель-поїздів, а також стан
ринків на колії 1520 мм, ПАТ «КВБЗ» в 2013 році вирішило брати участь у
виробництві цієї продукції. Результатом стало створення лінійки регіональних та
приміських дизель-поїздів
Дизель-поїзд ДПКр-2, відповідно до технічного завдання, складається з двох
головних і одного проміжного вагона, та може включати і додатковий четвертий
вагон.
Всі три вагони дизель-поїзда моторні. Вони обладнані двовісними візками, по
одному моторному і одному немоторному.
Логічним продовження зазначених проектів стало розширення лінійки
дизель-поїздів. Вже у грудні 2019 року перший зразок сучасного дизель-поїзда
ДПКр-3 у регіональному виконанні було введено в регулярну експлуатацію. Наразі
здійснюється виготовлення ще п’яти зразків даної серії поставка яких на адресу
АТ «УЗ» планується протягом 2021-2022 р.р.
В конструкцію ДПКр-3 увійшли сучасні екстер’єрні і інтер’єрні рішення.
Зусилля конструкторів в першу чергу були направлені на створення комфортних
умов перевезення пасажирів.
Характерними особливостями регіонального дизель-поїзда ДПКр-3 є:
– експлуатаційна швидкість поїзда – 140 км/год;
– сумарна потужність тягового приводу – 1180 кВт;
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– можливість посадки і висадки пасажирів з високих і низьких платформ;
– різноманітні варіанти складу поїзда – 2, 4, 6, 9 вагонів, а також можливість
управління по системі багатьох одиниць (2-3 поїзда);
– наявність повноцінної системи забезпечення мікроклімату з опцією
знезараження повітря;
– наявність системи пневмопідвішування.
Колективом авторів виконаний великий обсяг робіт. Розроблені основні схеми
та розрахунки для побудови сучасного моторвагонного транспортного засобу з
електричною і дизель-моторною тягою, спільно зі спів-виконавцями розроблені та
виготовлені комплектуючі і системи, які забезпечили роботоздатність цих
транспортних засобів.

Рисунок 2 – Дизель-поїзд ДПКр-2

Рисунок 2 – Дизель-поїзд ДПКр-3

Рисунок 4 – Інтер’єр дизель-поїзда
Рисунок 4 – Інтер’єр дизель-поїзда
ДПКр-2
ДПКр-3
Спроектовані корпуси, та сучасні ходові частини, в яких розміщено нове
обладнання, виконані дизайнерські роботи з розміщення пасажирів, забезпечені
кліматичні параметри перебування людини в пасажирських і службових
приміщеннях згідно з чинними європейськими нормами.
Вирішено багато питань з виконання сучасних методів взаємодії «людина –
машина» по відношенню до безаварійного керування транспортною одиницею,
перекладання значної частини робіт на комп’ютерну техніку у сфері керування
поїздами, забезпечені комфортні умови роботи машиніста та його помічника, які
відповідають сучасному світовому рівні.
Дослідні зразки електропоїзда ЕКр1 і дизель-поїзду ДПКр-2 пройшли
приймальні випробування, які підтвердили їх роботоздатність у даному виконанні.
Дослідно-конструкторська робота (ДКР) була прийнята Міжвідомчою
приймальною комісією (МВК) з висновком – дозволити їх серійне виробництво.
У період впровадження в Україні сучасного моторвагонного рухомого складу
колективом авторів були оформлено: 42 основна публікація, в т.ч. 1 монографія, 41
стаття. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено
10 основними патентами. Загальна кількість посилань згідно баз даних Web of
Science, Scopus і Google Scholar становить 49.
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Починаючи з 18.06.2014 року впроваджено у комерційну експлуатацію у філії
«Українська залізнична швидкісна компанія» два двосистемні міжрегіональні
поїзди мод. ЕКр1, з 01.10.2015 року один приміський дизель-поїзд ДПКр-2 на
Львівській залізниці, а з 27.12.2019 року регіональний дизель-поїзд ДПКр-3-001
відправився у свій перший рейс з пасажирами.
Станом на 22.03.2020 року пробіг кожного електропоїзда ЕКр1 перевищує
2 100 000 км, приміського дизель-поїзда ДПКр-2 складає більш ніж 880 тис. км
пробігу, регіонального дизель-поїзда ДПКр-3 понад 85 тис. км пробігу.
Електропоїзди курсують наступними маршрутами: «Київ – Львів», «Київ –
Одеса», «Київ – Запоріжжя» та «Київ – Кривий Ріг». Основним маршрутом дизельпоїзда ДПКр-2 на Львівській залізниці є «Львів – Чернівці», через м. ІваноФранківськ, а влітку поїзд окрім цього маршруту виконує додаткові маршрути
«Львів – Ковель» через м. Володимир Волинський. Щодо дизель-поїзда ДПКр-3 то
з початку він курсував за маршрутом «Київ – Аеропорт Бориспіль – Київ» а наразі
здійснює регулярні перевезення пасажирів між ст. Тараса Шевченка і Чернівцями.
Зазначений рухомий склад у перспективі може повністю змінити уявлення
пасажирів щодо якості пасажирських перевезень АТ «УЗ». Плавність руху нового
рухомого складу і тиша у вагонах, внутрішній простір і система забезпечення
мікроклімату створять максимально комфортні і зручні умови поїздки. Це будуть
абсолютно нові Українські поїзди світового рівня з залученням сучасних
технологій і наукових розробок.
Нажаль завжди існує ризик, що під впливом окремих політичних сил і
іноземного капіталу навіть вищезазначена робота може бути зведена нанівець.
Серед основних наслідків зупинки подібних проектів в Україні буде подальше
збільшення технологічного відставання і розриву порівняно з іншими країнами,
руйнування наукового потенціалу, загострення соціальних проблем, падіння
конкурентоспроможності вітчизняного виробника і вагонобудівної галузі в цілому,
збільшення імпортозалежності та ін.
Позиція багатьох сучасних держав за кордоном налаштована на орієнтацію
споживачів - купувати національні товари. Аналогічно має бути і в Україні, що
позитивно позначиться на фінансовій стабільності країни.
За 10 років ПАТ «КВБЗ» та суміжними промисловими підприємствами не
лише розвинено галузь транспорту соціального призначення, а створено нове для
України виробництво сучасного швидкісного моторвагонного рухомого складу, яке
може повністю забезпечити потреби країни без придбання даної продукції за
імпортом.
Від цього держава тільки виграє, отримавши статус виробника
високотехнологічної продукції, а не сировинного придатка міжнародного ринку,
розраховуючи лише на участь у збірці іноземної продукції.
Висновки
1. Створено лінійку сучасного моторвагонного рухомого складу для
міжрегіональних та приміських пасажирських перевезень вітчизняного
виробництва.
2. Запропоновано та впроваджено ряд оригінальних конструктивних рішень
при створенні сучасного пасажирського моторвагонного рухомого складу для
швидкісних перевезень.
3. З метою подальшого підвищення конкурентоспроможності та залучення
додаткового пасажиропотоку необхідне значне підвищення швидкостей
проходження пасажирських поїздів.
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