дізналося якомога більше людей,
треба його ширше рекламувати,
аби люди могли спланувати собі
відпочинок. А то виходить, що
їдуть тільки ті, хто знає.

Буде сніг –
буде й “сніжний”
Попри зручність для пасажирів, залізниці курсування “сніжного” поїзда прибутків не приносить.
За словами першого заступника
начальника служби приміських
пасажирських перевезень Андрія
Стецюка, електропоїзд Львів–
Славське цього сезону перевіз 258
пасажирів на загальну суму понад
4 тис. гривень.
– “Сніжний експрес” із самого
початку планувався як січневий
рейс. Якби був сніг і відповідна
погода, його курсування, можливо,
продовжили б, – зазначив Андрій
Стецюк. – Та судячи із синоптичних прогнозів, погода і надалі буде
досить нестійкою, із дощем та мокрим снігом. Заселеність вагонів
становила всього 10-11 відсотків, і
через теплу погоду було здійснено
лише кілька рейсів. Хоча 30 січня
експрес припинив рейси, за наявності снігу та попиту на поїздки у
Славськ “сніжний” може знову продовжити курсування.

ПОГОДА

Упродовж 11-17 лютого на більшій частині території Львівської залізниці пануватиме зимова погода.
Вдень у п’ятницю та впродовж доби в суботу пройдуть снігопади, місцями сильні, із налипанням мокрого
снігу на лінії електропередач та зв’язку, хуртовини, у
горах – снігові замети. Сильний поривчастий вітер
південно-західного напрямку із переходом на північно-західний. У суботу в південно-східних районах магістралі вітер посилюватиметься до штормового.
Температура вночі 2-7°, у горах місцями 8-11° морозу,
вдень у п’ятницю 1-6° тепла, на Волині, Рівненщині,
Тернопільщині близько нуля, у горах від 0 до 3° морозу.
У суботу від 4° морозу до 1° тепла. У неділю місцями
слабкий сніг, на Закарпатті без опадів. Вітер північно-західний від слабкого до помірного, у східних районах залізниці – поривчастий. Нічна температура 4-9°,
місцями при проясненнях 10-12°, у горах 12-17° нижче
нуля, вдень від 0 до 5° морозу.
У понеділок у горах та на Закарпатті можливий
слабкий сніг, на решті території залізниці без опадів.
Температура вночі 6-11°, у горах та на Рівненщині місцями 12-15° морозу, вдень від 0 до 5°, на Рівненщині
– до 7° морозу, на Закарпатті від 3° морозу до 2° вище
нуля, у вівторок-середу без опадів. Температура вночі
7-12°, у горах, на Волині, Рівненщині при проясненнях до 13-18° морозу, вдень від 0 до 5° нижче нуля, на
Закарпатті від 2° морозу до 3° тепла. У четвер невеликий та помірний сніг, мокрий сніг, місцями ожеледь,
на дорогах ожеледиця. Температура вночі 3-8°, у східних районах магістралі місцями до 9-11° морозу, вдень
від 2° морозу до 4° тепла.
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