Поїзди до 8 березня
До Міжнародного жіночого дня Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до святкових перевезень.
Станом на 26 лютого до розкладу включено 9 додаткових поїздів.
Складом Львівської залізниці призначено:
№502/57 Львів-Київ відправленням зі Львова 5, 9/03,
з Києва 6, 10/03, №270-269/270 Львів-Київ-ІваноФранківськ відправленням зі Львова 6/03, з Києва 6/03,
№219/220-515/516 Івано-Франківськ-Київ-Чернівці відправленням з Івано-Франківська 9/03, з Києва 10/03.
Складом
Південно-Західної
залізниці:
№207/208 Київ-Ужгород відправленням з Києва
6, 8/03, з Ужгорода 7, 9/03, №286/285 КиївСімферополь відправленням з Києва 6, 8/03, із
Сімферополя 7, 9/03.
Складом
Придніпровської
залізниці:
№227/228-522/521 Дніпропетровськ-Київ відправленням із Дніпропетровська 6/03, з Києва 6/03,
№228/227 Запоріжжя-Київ-Дніпропетровськ відправленням із Запоріжжя 9/03, з Києва 10/03, №512/511282/281Сімферополь-Київ
відправленням
із
Сімферополя 5, 9/03, з Києва 6, 10/03.
Складом Одеської залізниці: №205/206-419/420
Херсон-Київ-Миколаїв відправленням з Херсона 5,
9/03, з Києва 6, 10/03.

Нові тарифи

Відповідно до наказу Міністерства транспорту та
зв’язку України, з 9 березня 2009 року змінюються тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом
у внутрішньому сполученні. Зокрема, у плацкартних
вагонах вартість проїзду зросте на 4,7%, у купейних та
СВ – на 7,4%. Для прикладу: вартість проїзду на відстань 500 км збільшиться в плацкартному вагоні на 1 грн
72 коп., купейному – 4 грн 25 коп., СВ – 19 грн 8 коп. (без
комісійного збору).
З 1 червня 2009 року передбачений наступний етап
індексації тарифів: у плацкартних вагонах – на 4,7%, у
купейних та СВ – на 7,4%.
Тарифи в загальних вагонах залишаються без змін.

Університет запрошує
21 березня у Львівській філії Дніпропетровського
національного університету залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна відбудеться День відкритих дверей, під час якого майбутні абітурієнти та їхні
батьки зможуть більше дізнатися про факультети та
спеціальності, ознайомитися із правилами прийому,
зустрітись з керівництвом університету, деканами
факультетів та провідними викладачами. Початок
заходу о 10 год.

Апарат безпеки руху інформує
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Ціна питання надто висока

П

ровідниця пасажирського вагонного депо
Львів Ольга Уфімцева (на фото) здобула
перемогу у конкурсі на кращого провідника
депо. Саме вона продовжить змагання з провідниками-переможцями із усіх депо нашої залізниці.
Щоб стати кращим провідником, потрібно було
правильно відповісти на 57 запитань-тестів, що стосувалися обслуговування пасажирів, технічної частини, а також правильно засервірувати стіл у купе
і якнайшвидше застелити постільну білизну. Ольга
Уфімцева виявила найкращі вміння, незважаючи на
те, що працює провідником лише два роки. У цьому їй допомогли знання, набуті не лише на курсах
провідників, але й у Дніпропетровському інституті
залізничного транспорту імені академіка Лазаряна.
Це не перше досягнення Ольги Сергіївни – кілька
років тому на конкурсі залізничного одягу в Києві
вона демонструвала формений одяг Львівської залізниці.

Продовження на 2 стор.

ÕÀÉ Ó ÄÓØÀÕ ÇÀÂÆÄÈ ÖÂ²ÒÅ ÂÅÑÍÀ!
З давніх-давен жінка є берегинею сім’ї. Незважаючи на жодні перипетії життя, жінки кохають чоловіків, народжують дітей, дбають про родинне тепло, добробут і красу в своїй оселі. Без вас, дорогі жінки, у житті не було б стільки світла та любові. Ви наповнюєте будні яскравими
фарбами, спонукаєте до шляхетних вчинків і добрих справ. Ми, чоловіки,
схиляємося перед головним жіночим талантом – віддавати себе, свої
найкращі якості близьким людям. Жінки-залізничниці володіють особливим тактом, інтуїцією, терпінням, витримкою, життєвою мудрістю,
душевними силами – цих дивовижних якостей часто так не вистачає
нам, чоловікам.
Ми вдячні Вам, дорогі жінки, за любов і вірність, красу і ніжність, доброту і чуйність. Від усієї душі бажаємо Вам справжнього жіночого щастя,
любові і добра! Нехай поруч з Вами завжди будуть гідні люди, з якими не
страшні будь-які негоди! Бажаємо, щоб кожен прийдешній день Ви зустрічали з усмішкою, з передчуттям радості, із впевненістю і щиросердечним спокоєм. Міцного здоров’я Вам, нев’янучої молодості, кохання і гарМихайло
Андрій
монії!
Хай уМОСТОВИЙ,
Ваших ніжних душах завжди цвіте весна,
а уСЕНИШИН,
Ваших родинах
начальник ДТГО
голова дорожнього
будуть
лад,
тепло
і
затишок.
“Львівська залізниця”
комітету профспілки

Станом на 1 січня цього року в межах Львівської
залізниці експлуатується 1792 переїзди. Через 697
переїздів зафіксовано рух маршрутних пасажирських
автобусів. Проте, за інформацією апарату Головного
ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту,
згідно з наказом Міністерства транспорту і зв’язку
України від 27.12.04 року №1142, рух пасажирських
автобусів погоджено лише через 167 залізничних
переїздів. Варто наголосити, що якщо у Львівській,
Тернопільській, Волинській областях співпраця залізниці із підприємствами, що обслуговують автотранспортні пасажирські маршрути, відбувається із перемінним успіхом, то в Рівненській, Івано-Франківській,
Чернівецькій та Закарпатській областях вона взагалі
відсутня. З цього приводу Львівська залізниця готує
відповідні листи на адресу облдержадміністрацій,
Головавтотрансінспекції і Головного управління з
безпеки руху та екології.
Ситуація без перебільшення є критичною, адже
ціна питання надто висока. Нагадаємо, у трагічному
випадку, що трапився 14 лютого цього року на залізничному переїзді 17 км перегону Березовиця Острів–
Прошова, загинуло шість осіб, п’ятеро з них були
пасажирами автобуса ПАЗ, водій якого грубо порушив правила дорожнього руху і спричинив зіткнення
автобуса з дизель-поїздом. З’ясовано, що автобус
рухався через переїзд за маршрутом Тернопіль–
Скоморохи, що не був погоджений із залізницею.

Наказом начальника державного
територіально-галузевого об’єднання
“Львівська залізниця” призначений:
ДАЦКО Мирон Степанович - начальником
приміської служби залізниці

