В

ісімнадцятого
червня
цього року на залізничному переїзді, що розташований на сотому кілометрі
перегону
Букачівці-Бурштин
Івано-Франківської
дирекції
залізничних перевезень, трапилася дорожньо-транспортна
подія. О 19:07 год. працівник
Бурштинської ТЕЦ, 37-річний
мешканець с. Дем’янів Іван
Федунків, керуючи трактором
Т-40, виїхав на залізничний
переїзд, зігнорувавши попередження звукової та світлової сигналізації про небезпеку. І сталося непоправне.
Пасажирський поїзд №608
сполученням
Львів-Чернівці
на швидкості 50 км/год вдарив
трактор, зім’явши його, як бляшанку.
У режимі екстреного гальмування потяг проїхав ще 150

Р

метрів. Унаслідок зіткнення
локомотив і три перших вагони
зійшли з рейок (третій – першою колісною парою).
Через цю ДТП з 19 год.
18.06.09 р. до 8 год. 19.06.09 р.
на даній ділянці затримано рух
18 поїздів: 6 пасажирських та
12 приміського сполучення.
Унаслідок ДТП пошкоджено

ішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України
від 28.04.2009 р. за №1491, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
за №395\16411, з 18 травня 2009 року
введено в дію нові Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.
У зв’язку із нововведеннями у користувачів послуг виникла низка запитань, на які
дає компетентну відповідь провідний інженер-технолог служби сигналізації та
зв’язку Оксана Іванівна БУДНИК.
– Чому залізниця користується
даними тарифами, а не встановлює
свої?
– Граничні тарифи застосовуються
всіма операторами зв’язку, що надають
телекомунікаційні послуги і розташовані
на території України незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності.
У 2006 році Львівська залізниця, отримавши Ліцензії на право надання послуг місцевого та міжміського телефонного зв’язку
на території м. Львова та Львівської області, м. Тернополя та Тернопільської
області, м. Рівного та Рівненської області, м. Луцька та Волинської області, м.
Ужгорода та Закарпатської області, м.
Івано-Франківська та Івано-Франківської
області, м. Чернівців та Чернівецької
області, відповідно і стала оператором
зв’язку.
– Якими є нові тарифи для населення та різних структур?
– Уперше на вибір абонентів пропонується кілька варіантів послуг, і відповідно до них різною буде оплата. Для
абонентів АТС без погодинної оплати
місцевих телефонних розмов абонентна
плата становитиме 27,02 грн на місяць
(тут і далі з ПДВ). Для абонентів із погодинною оплатою ціна залежатиме від обсягу хвилин, що не тарифікуються.
Так, при використанні пакета у 200
нетарифікованих хвилин абонентна плата становитиме 19,73 грн на місяць. При
цьому вартість кожної наступної хвилини розмови після використання 200
хвилин становить 5,4 коп. Якщо абонент
замовляє 400 нетарифікованих хвилин,
то абонентна плата складає 28,37 грн,
а вартість хвилини розмови понад ліміт
становить 4,32 коп. Вартість пакета з 500

локомотив (в обсязі деповського ремонту), вагони (в обсязі поточного ремонту), два стрілочні
переводи, ділянку головної колії
довжиною 30 метрів та з’їзд довжиною 30 метрів. Залізниця зазнала збитків на загальну суму
майже 239 тис. грн.
За інформацією апарату
безпеки руху поїздів і автотран-

спорту Львівської залізниці, на
ліквідації наслідків ДТП працювало два відбудовних поїзди
зі Стрия та Хриплина. У цей
час рух поїздів зі станції ІваноФранківськ здійснювався через
станцію Стрий.
Вагони, що зійшли з рейок,
було піднято 18.06.09 р. о 23
год., локомотив – 19.06.09 р.

нетарифікованих хвилин становить 31,73
грн на місяць, при цьому хвилина розмови понад ліміт коштуватиме 3,96 коп.
Абонентна плата з 600 нетарифікованими
хвилинами становить 34,13 грн, а вартість
хвилини розмови понад ліміт 3,6 коп.
Для абонентів сіл і селищ міського
типу – і для фізичних осіб, і для бюджетних організацій – абонентна плата без
погодинної тарифікації місцевих розмов

за користування телефоном залізничної
АТС готівкою сплачують підрозділи, із яких
самотні пенсіонери вийшли на пенсію.
У рахунок абонплати входить 200 нетарифікованих хвилин. Після перевищення
встановленого ліміту в 200 хвилин кожна
наступна хвилина сплачується самим абонентом згідно з Граничними тарифами на
загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Оплата міжміського, міжнародного, мо-

складає 12,02 грн. Для інших абонентів
– 18,88 грн.
Абонентна плата для бюджетних організацій без погодинної оплати місцевих
розмов становить 27,02 грн на місяць, для
інших абонентів – 40,57грн. Із погодинною
оплатою відповідно 19,73 грн. і 28,40 грн.
Усі абоненти отримують 200 хвилин, що
не тарифікуються, а вартість хвилини понад ліміт становить 5,4 коп.
– А як щодо абонентів пільгових категорій, самотніх пенсіонерів?
– Для абонентів пільгових категорій
усі існуючі пільги з оплати телефонного зв’язку збережено. У нас є ще одна
пільгова категорія абонентів – самотні
пенсіонери, яким пільга з оплати телефонного зв’язку надається відповідно до
Колективного договору. Абонентну плату

більного та зв’язку по Львівській залізниці
здійснюється самим абонентом відповідно
до ціни отриманих послуг.
– Як оплачують отримані послуги
зв’язку абоненти службових квартирних телефонів?
– Згідно з наказами 97 Ц від
08.05.1996 року та 740 Ц від 28.12.2001
року “Про порядок встановлення службових телефонів у квартирах працівників залізничного транспорту” телефони,
що мають вихід на мережі загального
користування, переведено в категорію
платних. Такі абоненти сплачують абонентну плату, у рахунок якої входить
відповідний пакет нетарифікованих розмов. Після перевищення встановленого
ліміту кожна наступна хвилина оплачується згідно з Граничними тарифами

о 05 год. Рух поїздів на цій ділянці відновлено о 07:30 год. зі
швидкістю 15км/год.
На щастя, ніхто з пасажирів
поїзда та членів локомотивної
бригади у цій аварії не зазнав фізичних травм. А от водія трактора
каретою швидкої допомоги доставили в реанімаційне відділення
Бурштинської лікарні з діагнозом
відкрита черепно-мозкова травма. Медики розпочали боротьбу
за його життя. Зараз тракторист
перебуває у важкому стані, проте
лікарі відзначають позитивну динаміку до одужання.
Аварія ця наскільки страшна,
настільки й безглузда. Поки без
відповіді залишається запитання, чому водій знехтував правилами дорожнього руху, про що
думав, проїжджаючи заборонні
сигнали?
Андрій ВЕЗДЕНКО

на загальнодоступні телекомунікаційні
послуги. Оплата міжміського, міжнародного, мобільного зв’язку здійснюється
абонентом відповідно до вартості отриманих послуг. Послуги залізничного телефонного зв’язку абоненти зазначеної
категорії не сплачують.
Службовим квартирним абонентам,
із телефонів яких закрито вихід на мережі загального користування, послуги
залізничного телефонного зв’язку надаються безкоштовно.
– На яких залізничних АТС введено
посекундну тарифікацію розмов і на
яких станціях планується її ввести?
– Із 1-го січня поточного року на
залізничних цифрових АТС Стрия,
Тернополя, Львова діє посекундна тарифікація телефонних розмов. З 1-го
липня вводиться така ж функція на АТС
ст. Здолбунів, з 1 серпня – на АТС ст.
Рівне. На даний час придбано та встановлено обладнання білінгових систем,
яке вже працює в тестовому режимі, для
цифрових АТС ст. Ковель, Мукачево,
Ужгород, Чернівці, Самбір. Після завершення тестування – а це серпеньвересень поточного року – функція
тарифікації буде введена і на цих АТС.
Придбання білінгових систем для АТС
Коломиї та Чорткова заплановане на
наступний рік.
Із 19 АТС, що мають вихід на мережі
загального користування, тільки 7 аналогових телефонних станцій – ІваноФранківськ, Чоп, Володимир-Волинський,
Луцьк, Ківерці, Красне і Сарни – не підтримують функцію визначення номера, а
відповідно тарифікацію розмов. Ці станції підлягають заміні.
– Як і де можна оформити той чи
інший пакет послуг?
– Для оформлення того чи іншого
пакета абоненту необхідно звернутися
із заявою у абонентгрупи відповідних
дистанцій сигналізації та зв’язку, де
вказати вибраний варіант. Це потрібно
зробити до 20 числа місяця, що передує
тому, з якого передбачається перехід на
нову послугу. Розмір нової абонплати
встановлюється з 1-го числа наступного
розрахункового періоду й діє до письмової відмови абонента.

26 червня 2009 р.

