Рясні снігопади та сильні пориви вітру, якими
запам’яталася минула зима, додали роботи працівникам дистанцій захисних лісонасаджень. Зокрема,
на території обслуговування Ківерцівської дистанції
складні погодні умови збільшили кількість аварійних
дерев, які небезпечно нависли над повітряними
лініями енергозабезпечення та зв’язку. На їх ліквідацію було скеровано додаткові зусилля. Найбільше
таких дерев було на дільниці Ковель-Сарни.
За словами інженера Ківерцівської дистанції
захисних лісонасаджень Олега Кратіка, упродовж
першого кварталу цього року за плану 13,5 км
працівники дистанції вирубали 13,8 км просік під
лініями зв’язку. Причому усі роботи виконані без
збоїв у функціонуванні залізничних пристроїв та
без затримок руху поїздів.
Закінчення на 2 стор.
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перевізників. Продаж проїзних документів здійснюється лише у касах станцій
через систему “ЕКСПРЕС”. У попередньому продажі квиток можна придбати
не швидше, ніж за 10 днів до поїздки.
Відстань від Тернополя до Чернівців,
а це 206 кілометрів залізничною колією,
поїзд долає за 5 год 35 хв, а у зворотному напрямку – на 11 хвилин довше. За
інформацією начальника локомотивного
депо Тернопіль Володимира Вороного,
зі станції Тернопіль поїзд відправляється о 6:18 год, а прибуває на кінцеву
станцію об 11:53 год. Із Чернівців поїзд
відправляється о 18:37 год і прибуває
до Тернополя о 00:23 год. На шляху
прямування поїзд зупиняється на станціях Теребовля, Хоростків, Копичинці,
Чортків, Товсте, Заліщики та Кіцмань.
Вартість проїзду від станції Тернопіль Нововведений дизель-поїзд 2-го кладо станції Чернівці становить 27 грн су курсує п’ять днів на тиждень, окрім
37 коп, що значно дешевше, ніж в авто- понеділка та четверга.
о рошого настрою напередодні Великодня додали
залізничники
мешканцям
Тернополя, Чернівців, а також усіх
населених пунктів, де передбачено
зупинки нового пасажирського поїзда підвищеного комфорту №809/810
сполученням
Тернопіль-ЧернівціТернопіль, який Львівська залізниця
запустила в експлуатацію другого
квітня цього року. До складу поїзда входять три вагони загальною
пасажиромісткістю 227 місць. Для
комфортної поїздки пасажирів у поїзді встановлено зручні м’які крісла,
вішаки для одягу, на вікнах – штори,
а на підлозі – килимки. Невдовзі один
із вагонів дизель-поїзда підвищеного
комфорту планується обладнати
барною стійкою.

Тернопіль-Чернівці
Час в дорозі
5 год 35 хв

Зупинки

ЧернівціТернопіль
Час в дорозі
5 год 46 хв

Відпр. 06:18

Тернопіль Пас.

Приб. 00:23

07:07 – 07:09

Теребовля

23:22 – 23:27

07:33 – 07:35

Хоростків

22:59 – 23:01

07:51 – 07:53

Копичинці

22:38 – 22:44

08:21 – 08:26

Чортків

22:08 – 22:10

09:16 – 09:18

Товсте

21:12 – 21:14

10:13 – 10:15

Заліщики

20:20 – 20:22

11:15 – 11:17

Кіцмань

19:15 – 19:17

Приб. 11:53

Чернівці

Відпр. 18:37
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