ХРОНІКА РУХУ

Маршрут рейкового автобуса
продовжено до Ківерців
З 10 грудня 2012 року маршрут рейкового автобуса ЛьвівЛуцьк (регіональний поїзд №802/801) буде продовжено до станції Ківерці. Нагадаємо, що в № 42 “Львівського залізничника” від
2 листопада 2012 року було опубліковане опитування пасажирів,
що користуються послугами залізниці на маршруті Львів–Луцьк–
Львів із численними проханнями продовжити рух рейкового автобуса до Ківерців. Тож залізничники вирішили піти назустріч
пасажирам.
Рейковий автобус Львів–Ківерці–Львів курсуватиме щоденно, крім вівторка та середи. Розклад руху поїзда не зміниться: він
вирушатиме зі Львова о 17:07, прибуватиме до Луцька о 19:53,
до Ківерців – о 20:08. З Ківерців рейковий автобус вирушатиме
о 06:05, з Луцька – о 6:22, і прибуватиме до Львова о 9:08.
У зв’язку з продовженням маршруту рейкового автобуса скасовується курсування поїзда №5476/5477 сполученням Луцьк–
Ківерці–Луцьк.
АПАРАТ БЕЗПЕКИ РУХУ ІНФОРМУЄ

Т

аку картину могли спостерігати очевидці жахливої
дорожньо-транспортної події (ДТП), що трапилася
останнього осіннього дня, 30 листопада цього року,
на залізничному переїзді 278 км перегону Олика–Ківерці
Рівненської дирекції залізничних перевезень. Незважаючи
на те, що аварія трапилася рано вранці, випадкових свідків надзвичайної події, ошелешених цим випадком, було
чимало. В основному це були водії та пасажири автотранспорту, який дисципліновано вишикувався у чергу перед
залізничним переїздом, оскільки звукова та світлова сигналізація забороняли рух через переїзд, попереджаючи
водіїв про наближення поїзда. А головним “героєм” епізоду, вартого уваги режисерів триллерів, став водій вантажівки “Вольво” із причепом, який, мабуть, вирішив проде-

монтструвати колегам-водіям, що чемно чекали дозволу
світлофора на проїзд, як треба швидко і спритно долати
такі “перешкоди”. Дивитися на це було б цікаво, якби усе
побачене відбувалося на кіноекрані, а не в реальному житті. У підсумку наслідки цього ДТП виявилися страшними і
повчальними.
Можна лише здогадуватися, яким було здивування
водіїв дев’ятьох автомобілів, яких об’їжджав “безголовий”
далекобійник, щоб за мить потрапити під удар електропоїзда, що рухався зі швидкістю 70 км/год. Ще більше дивує і те, що водій “Вольво” з висоти свого “польоту”, тобто
з кабіни великовагового тягача з причепом не звернув уваги на застереження, а може просто подумки наплював на
них, а разом із тим і на правила безпеки дорожнього руху.
Закінчення на 2 стор.

АКЦІЯ

На Львівському вокзалі відбулася
інформаційна акція з профілактики
“чуми ХХІ століття”. Окрім Львова
така акція минулого тижня відбулася
одночасно на залізничних вокзалах у
Києві, Дніпропетровську та Харкові.
Під час її проведення усі бажаючі могли отримати інформаційні матеріали
та практичні рекомендації з профілактики ВІЛ. Біля входів на вокзали були
розташовані мобільні амбулаторії, де
кожен бажаючий міг пройти експрестестування на ВІЛ та інші інфекційні
захворювання.

Організаторами інформаційно-профілактичної акції стали Міжнародний
благодійний фонд “Міжнародний Альянс з
ВІЛ/СНІД в Україні” спільно з Державною
адміністрацією залізничного транспорту
України та профспілкою залізничників і
транспортних будівельників України.
Акція була організована в рамках
Всеукраїнської кампанії з профілактики ВІЛ-інфекції “Безпечне життя”
напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, що відзначається
щороку 1 грудня.
(Закінчення на 2 стор.)

Доходи від “підсобки”
За інформацією начальника фінансово-економічного відділу
служби пасажирського господарства Мирослави Рогулич, від
підсобно-допоміжної діяльності за 10 місяців 2012 року надійшло
71,5 млн грн, плановий показник перевиконано на 30 тис. грн.
Збільшення виручки отримано за рахунок користування камерами схову, платними залами, санвузлами, кімнатами відпочинку
на вокзалах, а також від комісійного збору при продажу квитків.
Мирослава Рогулич також зазначила, що в порівнянні з
аналогічними торішніми показниками за 10 місяців 2012 року
реалізовано на 273 тис. більше комплектів постільної білизни. У
грошовому еквіваленті дохід становить 67,3 млн грн, що на 237
тис. грн більше, ніж торік. Кави та чаю реалізовано на загальну суму 10,3 млн грн, це на 715 тис. грн більше, ніж за десять
місяців 2011 року.

