ХРОНІКА РУХУ

“Пільговий тягар”
гальмує залізницю
Упродовж п’яти місяців цього року за перевезення пільгових категорій пасажирів із місцевих бюджетів залізниці відшкодовано понад 13,5 млн грн, що становить 95,4% від плану.
Як повідомив перший заступник начальника служби приміських пасажирських перевезень Віктор Корзун, станом на перше червня найменше відшкодувань за пільгові перевезення
надійшло із Закарпатської області – майже 300 тис. грн, що
становить лише 37,5 % від плану. У той же час збитки залізниці від перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському русі значно перевищують суму, передбачену місцевими
бюджетами для відшкодування проїзду. Якщо за п’ять місяців
на відшкодування збитків за пільгові перевезення у місцевих
бюджетах областей, які охоплює Львівська залізниця, передбачено понад 14,2 млн грн, то залізниця за звітний період уже
надала таких послуг на суму понад 23,6 млн грн.
Окрім того, значну суму коштів заборгувало магістралі
Міністерство освіти за перевезення студентів. Загальна сума
видатків, передбачена у держбюджеті на 2012 рік для розрахунків із Міністерством освіти, становить понад 6,4 млн грн,
тоді як Львівська залізниця лише за січень-травень 2012 року
перевезла студентів на загальну суму майже 11,9 млн грн, отримавши при цьому лише 1,6 млн грн компенсації.

Музей історії магістралі
запрошує на екскурсію

ПРО ГОЛОВНЕ

П

’ятниця 8 червня 2012 року яскраво закарбувалася у пам’яті мільйонів шанувальників
футболу в Україні та далеко за її межами,
адже саме цього дня офіційно розпочався фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу, який відбувається в Україні та Польщі. Особливо пам’ятним
буде цей день і для 10-тисячного пасажира швидкісного потяга Hyundai, який 26 травня цього року у
міській залізничній касі Львова придбав квиток на
проїзд до столиці України. На нього чекав головний
приз акції, яку оголосив віце-прем’єр, міністр інфраструктури України Борис Колесніков – два квитки на
фінальний матч Євро-2012.
Попри те, що електронна система зафіксувала
число відправлення поїзда, вагон і місце, вказані
у щасливому квитку, а засоби масової інформації
інформували громадськість про пошук власника
10-тисячного квитка, інтрига щодо особи переможця зберігалася буквально до останніх хвилин перед
відправленням поїзда у рейс. Восьмого червня на
першому пероні Львівського вокзалу біля четвертого вагона швидкісного поїзда, який о сьомій ранку мав вирушити на Київ, зібралося чимало журналістів, залізничників та зацікавлених пасажирів,
які очікували на інші рейси. Час спливав, а загадкового пасажира все не було. Коли до відправлення
залишалося п’ятнадцять хвилин, квитковий контролер Василь Запотічний, що перевіряв квитки у пасажирів експресу, подав довгоочікуваний сигнал...
Десятитисячним пасажиром “Українського експресу” виявилася жінка, а першим радісну новину їй повідомив кореспондент “Львівського
залізничника”:
– Прошу пані, чи відомо Вам, що Ви стали
10-тисячним пасажиром нового поїзда і щасливою
власницею квитків на фінальний матч Євро-2012 у
Києві?
– Годі мене розігрувати, не може такого бути!

– відповіла схвильовано жінка. Та коли до наших
привітань приєдналися всі присутні, вона дещо
знітилася:
– Ой лишенько, мене ж у цей час не буде в
Україні. З Києва я вирушаю в гості за кордон і повернуся лише шостого липня. Та все ж приємно, що
ранок почався із такої гарної новини! – зазначила
пасажирка.
Як з’ясувалося, власницею щасливого квитка
стала Руслана Білозір – сестра відомого композитора Ігоря Білозіра.
Пані Руслана працює педіатром у дитячій
поліклініці, а крім того, обіймає адміністративну
посаду заступника головного лікаря з дитинства у
п’ятій клінічній комунальній лікарні Львова. У справах робочих чи на дозвіллі до Києва їздить не надто
часто, та цього разу поспішала до столиці на літак.
– Не можу назвати себе завзятою шанувальницею футболу, та коли дивлюся гру по телебаченню,
особливо якийсь відповідальний матч, поступово
захоплююся і починаю відчувати спортивний азарт,
– розповіла Руслана Білозір журналістам. – Дуже
хотіла б відвідати фінальний матч Євро-2012. Це
справді подія грандіозного масштабу. Я бачу, як
до Львова, Києва приїжджає багато туристів та
вболівальників. Їхній настрій передається і мені.
Насправді дуже хочеться, щоб перемогла наша
збірна, тому вболіватиму за неї.
Під оплески присутніх волонтерка Євро-2012
Маланка Подоляк привітала переможницю і вручила
їй два квитки на фінальний матч першості Європи,
який відбудеться 1 липня у Києві. Оскільки Руслана
Білозір не зможе особисто побувати на фінальному поєдинку чемпіонату Європи, хто саме з її легкої руки стане свідком головного матчу Євро-2012,
залишається таємницею.
Олександр ГЕРШУНЕНКО
Фото автора

Після ремонту в експозиції Музею історії Львівської залізниці відновили портретну галерею керівників Львівської
залізниці, створену у 2003 році. За словами завідувача
музею Романа Патика, портрети розмістили на початку експозиції, тож тепер екскурсія розпочинається саме з огляду
портретної галереї.
– Пошукова робота в архівах не припиняється, і галерея поповнюється новими експонатами, – зазначив Роман
Патик. – Із початком літніх канікул очікуємо на чималу кількість школярів. Відвідувачами музею були гості з Англії та
Німеччини, з якими добре порозумілися, змогли передати
найцікавішу інформацію про Львівську залізницю. Тому чекаємо футбольних уболівальників, які приїжджають до нас
на Євро-2012, готові провести для них цікаві екскурсії.

Львівська дистанція
водопостачання:
економія електроенергії
За словами інженера техвідділу Львівської дистанції водопостачання Олега Колесникова, упродовж п’яти
місяців підрозділ зекономив 48,6 тис. кВт електроенергії. При цьому споживачам подано 769,4 тис. кубометрів
води за плану 755,6 тис. кубометрів. Фактично відведено
стоків 641,1 тис. кубічних метрів за планового показника
636,2 тис. кубометрів.
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