Таланти твої, залізнице!
У дирекціях залізничних перевезень відбувся I тур VII
огляду-конкурсу народної творчості працівників Львівської
залізниці. Другий тур конкурсу відбудеться у суботу, 29 вересня, у Будинку науки і техніки Львівської дирекції залізничних перевезень. Початок о 10:00 год.

ТУ-2 ще побігають
вузькоколійками Закарпаття

Ëóöüê

За інформацією економіста моторвагонного депо
Королево Маріанни Вароді, за вісім місяців цього року
фахівці депо виконали запланований ремонт в обсязі
ПР-3 вузькоколійних тепловозів ТУ-2. Крім того, за реалізацію квитків у приміському сполученні впродовж
січня-серпня 2012 року отримано 832,8 тис. грн, що на
25,8 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого
року. Загалом до рівня 2011 року план із продажу квитків
перевиконано на 3,2%.
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Анонімного “мінера”
затримали “на гарячому”
НАЗУСТРІЧ ПАСАЖИРУ

І

з 27 вересня для вивчення попиту пасажирів між Львовом і Луцьком
залізничники запровадили пряме сполучення, яким курсуватиме
рейковий автобус. За словами начальника служби приміських пасажирських перевезень Ігоря Войціховського, відстань між двома обласними центрами рейковий автобус долатиме за 2 год. 46 хв., квиток
коштуватиме 55 гривень.
– Два рейкові автобуси, що знаходяться на балансі Львівської залізниці, готові
до роботи, – розповідає Ігор Войціховський. – Перед запровадженням руху ми здійснили експериментальні поїздки, під час яких і визначили тривалість рейсу рейкового автобуса. Колійники завершили свої роботи на цій дільниці. А от від Горохова до
Луцька, незважаючи на хороший стан колії, максимальна швидкість руху не перевищуватиме 60 км/год, оскільки дільниця має багато кривих малого радіусу.
Передбачається, що рейковий автобус курсуватиме п’ять разів на тиждень,
окрім вівторка і середи. Але якщо попит зростатиме, ми готові змінити графік руху
та періодичність курсування на користь потреб пасажирів.
Продовження на 2 стор.

Співробітники Служби безпеки України затримали підлітка, котрий упродовж кількох днів телефонував і повідомляв про замінування торгових точок та головного залізничного вокзалу у Львові. За інформацією прес-служби УСБУ
у Львівській області, “мінером” виявився 16-річний юнак.
Його затримали “на гарячому” під час спроби “замінувати”
аеропорт.
За свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці
громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, відповідно до Кримінального кодексу України, на зловмисника
чекає штраф або обмеження волі строком до п’яти років.
Зауважимо, що впродовж 14 та 15 вересня правоохоронці разом із відповідними службами чотири рази виїжджали у торгові центри та на головний вокзал міста Львова на
пошук вибухових пристроїв, про які телефоном повідомляла
анонімна особа.

