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Упродовж минулого року на Львівській залізниці
поїздами травмовано 182 особи, з них 95 смертельно.
Про це повідомили у центрі зв’язків з громадськістю
Лінійного Управління МВСУ на Львівській залізниці.
Окрім цього, пасажирськими, вантажними та приміськими поїздами для попередження наїзду на людей і
тварин, які перебували на коліях, у 201 випадку застосовувалося екстрене гальмування. Усі надзвичайні
події сталися з вини потерпілих осіб.

Видається з 15 лютого 1910 року № 3 (7807) 23 січня 2009 року

НАШІ ГРОШІ
ДОБРЕ ЗАХИЩЕНІ
АЛЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИКІВ ЦЕ НЕ ЗУПИНЯЄ...

Хто будуватиме
Бескидський тунель?
Дванадцятого січня у київському офісі групи впровадження кредитної угоди Європейського банку реконструкції і розвитку відбулося відкриття тендерних
пропозицій учасників тендерних торгів щодо проектування і будівництва Бескидського тунелю.
Як повідомив начальник самостійного відділу з
будівництва Бескидського тунелю Петро Костів, тепер
комісія разом із консультантом вивчає пропозиції, надані двома австрійськими та однією іспанською будівельними компаніями. Претенденти з Німеччини від
участі в тендері відмовились.

Добре
завершили рік
Колектив пасажирського вагонного депо Ковель
виконав основні виробничі показники за 2008 рік.
За інформацією головного економіста Марії Мішук,
пробіг пасажирських вагонів виконано на 110,1%
(38,316 млн вагонів проти запланованих 34,800),
на 129% виконано показник з капітально-відновлювального ремонту вагонів КР-1.

Зекономили
пальне та енергію

Упродовж чотирьох кварталів минулого року
Тернопільська дистанція електропостачання підтримувала контактну мережу у відмінному стані.
Як поінформував начальник дистанції Володимир
Антонишин, у повному обсязі виконано капітальний
ремонт об’єктів енергетики у Чортківському районі
електропостачання, реконструкцію низьковольтних
сіток станцій Борщів, Бучач, Заліщики, Пишківці та
Торське. Зекономлено за рік 2 тонни дизпалива, 11,4
тонни бензину та 38,3 тис. кВт електроенергії.

Під особисту
відповідальність
керівника

П

равоохоронці попереджають, що у зв’язку з економічною кризою почастішали випадки підробок
та спроб збуту фальшивих купюр національної
валюти. Непоодинокими є випадки, коли фальшиві гроші намагаються пустити в хід на території об’єктів
залізничного транспорту. Які банкноти найбільше
полюбляють “копіювати” фальшивомонетники та
як не потрапити на їхній гачок, ми поцікавилися у заступника начальника науково-дослідного експертнокриміналістичного центру з обслуговування лінійного
управління на Львівській залізниці при УМВС України на
залізничному транспорті Андрія ЛУПАКА.
– На жаль, в обігу завжди було чимало фальшивих грошей, – розповідає Андрій Романович. – На залізниці фальшиві банкноти різного номіналу національної валюти виявляють постійно: і при здачі готівки до банку, і при спробі купівлі
на території залізниці – в залізничних касах, кафе, в потягах,
тобто правопорушники намагаються “скинути” фальшиві купюри і отримати за них якісь послуги.
– Що варто пам’ятати пересічним громадянам, щоб
убезпечити себе від фальшивок?
– Найчастіше підробляють нові банкноти номіналом 50
гривень зразка 2004 року з портретом Михайла Грушевського.
Передусім, треба звернути увагу на розмір банкноти – 72 на
136 мм: банкноти старого зразка трохи менші. Колір практично фіолетовий з легким поєднанням коричнево-голубого
фону. Номери купюри виконані один червоним, другий – чорним кольорами.

Продовження на 2 стор.

Нема гіршого,
ніж п’яний вантажник...
Як повідомила старший інспектор групи зв’язків з громадськістю
Лінійного управління на Львівській залізниці УМВС України на транспорті майор міліції Тетяна Маєр, у середині грудня в приміському поїзді
№6069 сполученням Львів-Ходорів-Жидачів стався прикрий інцидент.
– Близько 19 год. 30 хв., коли провідниця звернулася до пасажира,
який був напідпитку, пред’явити квиток або оплатити проїзд, той почав ображати провідницю нецензурними висловами і кулаком вдарив
її в обличчя, – говорить Тетяна Маєр. – Завдати провідниці серйозних
тілесних ушкоджень хуліган не встиг. На щастя, цей приміський поїзд
супроводжують працівники “Ефорту”, які відразу “зафіксували” хулігана і здали його транспортній міліції на станції Ходорів. Затриманим
виявився мешканець Жидачівського району 1966 року народження,
який працює вантажником на ВАТ “Хлібпром”. Йому інкримінують хуліганство за ст. 296 ч. 1 КК України. Нема сумніву, що протверезівши,
нахаба-вантажник вже не раз пожалкував за тим, що вчинив. Є надія,
що подальший судовий процес, чим би він не завершився, додасть
хуліганові оливи в голові і навчить поважати осіб, що виконують свої
посадові обов’язки.
Дмитро ПЕЛИХ

Згідно з телеграмою, підписаною заступником генерального директора Укрзалізниці Юрієм Джусом, у 2009
році провідникам пасажирських вагонів, начальникам і
механікам рефрижераторних секцій рефрижераторних
депо для проїзду від місця проживання на відстань від
201 до 250 км з відміткою про проїзд в загальних вагонах пасажирських поїздів з нумерованими місцями
дозволяється видавати приміські квитки форми 4 під
особисту відповідальність керівника підприємства замість транспортної вимоги форми 6 по СНД.
Приміський квиток форми 4 передбачає, що для
проїзду від місця проживання до місця роботи на відстань більшу за передбачену, підприємства повинні
оплачувати вартість проїзду тієї частини відстані, яка
перевищує передбачену, тобто 250 км.
Оформлення проїзду за приміським квитком форми 4 із зазначеною відміткою здійснюватиметься через квиткові каси.

Редакція газети “Львівський залізничник” оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади коректора. Вимога до
кандидатів – вища філологічна або журналістська освіта. Досвід роботи не менше
3 років. Перевага надаватиметься особам,
що працюють на залізниці або знайомі зі
специфікою залізничного транспорту.
Тел. для довідок: 226-32-97, 226-26-10.

