21 березня 2011
року у приміщенні
Укрзалізниці перший
заступник Міністра
інфраструктури України
Костянтин Єфименко
представив колективу
генерального директора Укрзалізниці
Володимира Козака.

ПРО ГОЛОВНЕ

Н

ещодавно начальник залізниці Богдан Піх побував
у Республіці Польща і відвідав там акціонерне товариство “ПЕСА-Бидгощ”, де виробляється сучасний пасажирський рухомий склад європейських стандартів. Повернувшись в Україну, Богдан Петрович поділився
з редакцією враженнями від побаченого.
Продовження на 4 стор.
ХРОНІКА РУХУ

Згідно з телеграмою за підписом першого заступника генерального директора Укрзалізниці Миколи Сергієнка, у 2011 році дозволяється
видавати під особисту відповідальність керівника підприємства приміські квитки форми 4 провідникам пасажирських вагонів, начальникам і механікам рефрижераторних секцій рефрижераторних депо від
місця проживання до місця роботи на відстань від 201–250 км з відміткою про проїзд у загальних вагонах пасажирських поїздів з нумерованими місцями замість транспортної вимоги форми 6 по СНД.
На вимогу приміського квитка форми 4 для проїзду від місця проживання до місця роботи на більшу відстань, підприємство повинне оплатити вартість проїзду за відстань, яка перевищує 250 км.
Оформлення проїзду за приміським квитком форми 4 з вищезазначеною відміткою необхідно здійснювати через квиткові каси.

27 березня 2011 року о 3-й год на всій території України
відбудеться перехід на “літній” час. Стрілку годинника необхідно перевести на 1 годину вперед. При цьому пасажирські та приміські поїзди, які в цей час перебуватимуть
у дорозі, рухатимуться зі збереженням усіх зупинок, вживаючи заходів для скорочення запізнень. Починаючи із 4-ї години 27 березня пасажирські, приміські та вантажні поїзди
відправлятимуться за діючим графіком руху відповідно до “літнього” часу.
У поїздах та на вокзалах буде забезпечено своєчасне інформування пасажирів про зміни розкладу руху поїздів на період переведення годинникової
стрілки. Укрзалізниця закликає пасажирів бути уважними та планувати свої
поїздки з урахуванням зміни часу.

Козак Володимир Васильович народився 9
серпня 1959 р. у місті Пологи Запорізької області. У 1981 році закінчив Дніпропетровський
інститут інженерів залізничного транспорту. Трудову діяльність розпочинав із чергового станційного поста централізації станції
Ясинувата Донецької залізниці. З 1985 року
– заступник начальника станції Авдіївка з вантажної роботи Донецької залізниці; заступник
начальника відділу руху з вантажної роботи
Ясинуватського відділення Донецької залізниці (1985-1986); начальник відділу перевезень
Ясинуватського відділення Донецької залізниці
(1986-1990); начальник відділу перевезень–заступник начальника дорожнього центру управління перевезеннями Донецької залізниці (19901994); начальник служби перевезень Донецької
залізниці (1994-1996); заступник начальника
Донецької залізниці – начальник центру управління перевезеннями (1996-2000). 2000-2001-й
– Володимир Козак працював на посаді генерального директора ТОВ “Лемтранс”. З 2001 по
2006 роки був генеральним директором корпорації “Міжрегіональний промисловий союз”. У
2006 році – очолював підкомітет з питань залізничного транспорту комітету Верховної Ради
України з питань транспорту і зв’язку. З 2006 по
2008 роки Володимир Козак працював на посаді
генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України. З 2008 по
2011 роки – народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань
транспорту і зв’язку.

