Підвищено тарифи на
вантажні перевезення

Із 23 серпня тарифи на перевезення вантажів
залізничним транспортом збільшуються на 6,46%.
Відповідний наказ підписав Міністр транспорту та
зв’язку Йосип Вінський. Підвищення, перш за все,
стосуватиметься приватних підприємців, адже близько 90 відсотків усіх перевезень вантажів залізницею
– недержавні.
“Якщо тарифи на перевезення вантажів не збільшувати, залізниця і далі матиме збитки”, – наголосив
Йосип Вінський. Збільшення тарифів також сприятиме
забезпеченню податкових надходжень до бюджету.

Видається з 15 лютого 1910 року № 33 (7787) 29 серпня 2008 року

ДВА ПОДАРУНКИ
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З відшкодуванням
зволікають

Не всі області повністю відшкодували залізниці
кошти за перевезення пільгових категорій пасажирів
за липень 2008 року. Зокрема, на рівні 50-60 відсотків
від плану розрахувалися Тернопільська, Рівненська,
Волинська та Чернівецька області. Івано-Франківська
область розрахувалася на 91 відсоток.

Із Красного – ріпак
Протягом липня на станції Красне навантажено
15 вагонів з ріпаком. Про це повідомив в.о. начальника станції Олександр Дідух. За його словами, у липні
минулого року не було навантаження цієї культури. За
27 днів серпня на станції навантажено ще 38 вагонів з
ріпаком. Окрім ріпаку очікується навантаження й зернових культур: ячменю та пшениці.

У Стрию зріс пасажиропотік
На станції Стрий зріс обсяг перевезень пасажирів.
Про це повідомила старший квитковий касир вокзалу
Стрий Ярослава Дурда. За її словами, протягом січнялипня цього року у касах вокзалу реалізовано понад
80 тис. квитків у далекому сполученні на суму понад
5,25 млн грн. У приміському сполученні реалізовано
87 783 квитків на суму 348 982 грн. Також видано 95
913 “нульових” квитків на суму 435 736 грн.

Ходорів-вантажний
На станції Ходорів зросли обсяги навантаження та
вивантаження порівняно з минулим роком. Зокрема,
за сім місяців навантажено 406 вагонів, що на 51 вагон більше, ніж торік. Вивантажено 122 вагони, минулого року показник за аналогічний період становив
91 вагон, – повідомив заступник начальника станції
Ходорів Тарас Дідик.

Чужі вагони – не свої
За сім місяців цього року на залізниці пошкоджено 246 вантажних вагонів, з них 51 – протягом липня.
Найбільший показник серед піввагонів – 169 та критих
вагонів – 36. Більшість одиниць вантажного рухомого
складу пошкоджено з вини промислових підприємств,
зокрема ВАТ “Миколаївцемент” та ВАТ “Волиньцемент”.
Окрім цього, протягом семи місяців на прикордонних переходах із Польщею, Угорщиною,
Словаччиною пошкоджено 1408 вагонів інвентарного
парку. Найбільше таких випадків зафіксовано на переходах Чієрна над Тисою – Чоп (620 вагонів), Матевці
– Ужгород (287 вагонів), Медика – Мостиська-II (229
вагонів), – повідомив начальник інспекції зі збереження парку вантажних вагонів Андрій Мельничук.

Промивка вагонів – понад план
Фото Юрія ЮХНИЦЬКОГО

З

нагоди Дня Незалежності України львівські залізничники презентували пасажирам два чудові подарунки: відкрили електрифіковану
дільницю Рівне-Ківерці та реконструйований вокзальний комплекс станції
Володимир-Волинський. Із черговими виробничими успіхами залізничників
та гостей свята привітав Генеральний директор Укрзалізниці Василь
Мельничук.
Розповідь про це читайте на 6 стор.

За результатами минулого місяця колектив вагонного депо Ковель впорався із основними виробничими
показниками. За інформацією економіста депо Наталі
Міщук, план із промивки вантажних вагонів виконано
на 116,3 відсотка (814 вагонів за плану 700), технічне
обслуговування вагонів із відчепкою – на 101,6 відсотка (1397 за плану 1375 вагонів).

Наказом начальника державного територіально-галузевого об’єднання “Львівська залізниця” призначені:
МОРОЗ Наталія Михайлівна – начальником фінансово-економічного відділу відокремленого підрозділу
“Служба локомотивного господарства”
САВЕНКО Ганна Василівна – головним бухгалтером відокремленого підрозділу “Локомотивне депо Чоп”

