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На третій день “заселеність” регіонального
поїзда Львів–Луцьк–Львів сягнула 100%

ХРОНІКА РУХУ

Кращі підрозділи у І півріччі
Згідно з постановою керівництва Укрзалізниці і Ради
профспілки залізничників і транспортних будівельників
України, серед переможців у галузевому змаганні у першому півріччі 2012 року – Ковельська дистанція сигналізації та
зв’язку, третє місце – у колективів вагонного депо Здолбунів,
Мукачівського загону воєнізованої охорони та моторвагонного депо Львів.
Кращими на Львівській залізниці за підсумками дорожнього змагання у І півріччі цього року керівництво залізниці
та президія дорпрофсожу визнали колективи Львівської дистанції зв’язку, Львівської дистанції захисних лісонасаджень,
Ківерцівської дистанції колії, Львівської та Івано-Франківської
дистанцій електропостачання.
ПРИЗНАЧЕННЯ

ÍÀÊÀÇÎÌ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ
ÓÊÐÇÀË²ÇÍÈÖ² ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÈÉ:

ЧЕРНЕГА Володимир Васильович – головним
ревізором з безпеки руху поїздів і автотранспорту
Львівської залізниці
ÍÀÊÀÇÎÌ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ
ÄÒÃÎ “ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÇÀË²ÇÍÈÖß” ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍ²:

МАТИЧАК Олег Романович – начальником ВП “Вагонне
депо Тернопіль”
РУРИШИН Ігор Богданович – начальником відділу
з реформування

ПРО ГОЛОВНЕ

У

минулому номері “Львівський залізничник” інформував читачів про запровадження прямого залізничного сполучення між Львовом та Луцьком, яке
обслуговує рейковий автобус загальною пасажировмісністю 91 місце для сидіння. Газета також повідомляла,
що залізничне сполучення між двома обласними центрами запроваджене у тестовому режимі – для вивчення
пасажиропотоку. І за умови, якщо регіональний поїзд
користуватиметься високою популярністю, він курсуватиме на постійній основі, а якщо охочих скористатися

послугами рейкового автобуса буде більше, ніж посадкових місць у ньому, керівництво залізниці розгляне
можливість заміни рейкового автобуса на кількавагонний дизель-поїзд.
Приємно відзначити, що результати вивчення пасажирського попиту на цей маршрут не забарилися. Уже в
п’ятницю, 28 вересня, на рейс зі Львова до Луцька було
реалізовано 87 квитків. А наступного дня, 29 вересня,
із Луцька до Львова пасажири викупили квитки на 91
місце, тобто стовідсотково.

РОЗШУК

Розшукується небезпечний
правопорушник
Знижено календарний коефіцієнт вартості проїзду
26 вересня 2012 року о 15 гоПродовження на 3 стор.

Із 1 жовтня цього року набув
чинності знижувальний календарний коефіцієнт індексації вартості
проїзду у пасажирських поїздах –
0,93 (у вересні діяв коефіцієнт 1,02).
Таким чином зменшено вартість
проїзду у пасажирських поїздах.
Під зазначену індексацію підпадають квитки на всі категорії вагонів
(СВ, купейні, плацкартні, загальні,
у перший, другий і третій класи
швидкісних поїздів), крім приміських потягів.
Наприклад, на період до 24 грудня
(під час дії календарного коефіцієнта

0,93 та коефіцієнта за днями тижня –
1,0) базова вартість проїзду (у понеділок, вівторок і середу) поїздом №91
сполученням Київ–Львів становитиме:
купе – 162,33 грн, плацкарт – 78,68 грн.
Тоді як за попереднього коефіцієнту
1,02 вартість проїзду у цьому поїзді
становила: купейний квиток – 171,54
грн, плацкартний – 82,73 грн.
Із 1-го жовтня зменшилася вартість
проїзду у міжрегіональних швидкісних
електропоїздах Інтерсіті+. У понеділок,
вівторок і середу вартість проїзду в
2-му класі “Українського експресу”
Київ–Львів становить 239,24 (до 1-

го жовтня цього року – 261,23 грн). У
1-му класі вартість проїзду у напрямку
Київ–Львів становить – 354,96 грн (до
1-го жовтня цього року – 375,76 грн).
Крім того, величина вартості квитка
і плацкарти коригується коефіцієнтами
за календарними періодами і днями
тижня. На четвер і суботу встановлено
зниження вартості проїзду на 10 відсотків від базової, а на п’ятницю і неділю
– підвищення на 10%.
При оформленні квитка на електропоїзди Інтерсіті+ у напрямку “туди
і зворотно” застосовується знижка в
розмірі 10% від вартості проїзду.

дині в Києві у ТРЦ “Караван” (вул.
Лугова, 12) невстановлений чоловік з вогнепальної зброї калібру
9 мм застрілив трьох працівників
охорони торгового центру та одного поранив.
Розшукується чоловік на вигляд 25–30 років, зріст 170–175
см., волосся русяве, був одягнутий в темно-зелену куртку, чорну
футболку та сірі джинси. На ногах
темні черевики. При собі може
мати вогнепальну зброю. При наявності будь-якої інформації про розшукуваного просимо повідомити її за телефонами:
(044) 418-30-22; 097-676-23-22; 097-676-17-16 або 102.

