ХРОНІКА РУХУ

Упродовж першого кварталу 2013 року Львівська
залізниця загалом у прямому та місцевому сполученні перевезла 1,842934 млн пасажира. За інформацією прес-центру залізниці, це на 4,2 відсотка
більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За звітний період залізничники Львівської магістралі опрацювали 418 замовлень на перевезення організованих груп
загальною кількістю 12315 місць. Із них 179 груп на 63263 місця – перевезення дітей із супроводом дорослих.
Крім того, впродовж першого кварталу цього року спеціалізованими вагонами перевезено 44 пасажири з обмеженими
фізичними можливостями. Переважно спецвагони курсували
за напрямками Львів–Сімферополь, Ковель–Сімфереполь та
Луцьк–Сімферополь.

За інформацією прес-центру залізниці, упродовж першого кварталу 2013 року працівники служби воєнізованої охорони розкрили та попередили
42 випадки крадіжок майна магістралі і вантажів на
загальну суму 191,9 тис. грн. За спробу вчинити ці
злочини затримано 46 осіб.

ПРО ГОЛОВНЕ

Я

к відомо, залізниця – територія підвищеної
небезпеки, що вимагає суворого дотримання відповідних інструкцій та правил поведінки.
Саме тому залізничники постійно вдосконалюють та
підвищують рівень охорони праці і безпеки руху. У цьому напрямку, окрім галузевих програм, залізничники
беруть активну участь у реалізації глобальних проектів. Зокрема минулого тижня на виконання доручення

керівництва Укрзалізниці та за наказом керівництва
залізниці на Львівській магістралі відбувся “День безпеки руху на залізничних переїздах”, що пройшов у
рамках “Глобального тижня підвищення рівня безпеки
руху” з ініціативи Міжнародного союзу залізниць та за
планом заходів “Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху”, оголошеного Організацією Об’єднаних Націй
на 2011-2020 роки.
Закінчення на 2 стор.

У ДОБРУ ПУТЬ

Дев’ятого травня цього року на дитячих залізницях Львівської магістралі у Львові, Рівному та Луцьку
відбулося урочисте відкриття чергового сезону
руху поїздів. За інформацією прес-центру залізниці,
у гуртках “Юний залізничник” упродовж навчального семестру загалом займалося 1563 школярі, серед
яких 1215 цього літа закріплять теоретичні знання
під час виробничої практики.
Святкового дня у львівському Стрийському парку зі
станції “Сонячна” поїзд “Вітерець” вирушив у перший рейс
– до станції “Паркова”. Працює Львівська дитяча залізниця традиційно впродовж вихідних та святкових днів. У
п’ятницю та суботу проїхатися “Вітерцем” усі охочі можуть
із 12:00 до 16:30 год., а в неділю – із 11:30 до 17:00 год.
Вартість квитків залишилася незмінною: 6 грн – для дорос-

лих пасажирів і 3 грн – для дітей.
У Луцьку дитяча залізниця працює щосуботи та щонеділі, а також у святкові дні. Ціна квитка на подорож
від станції “Росинка” до станції “Водограй” протяжністю
1,5 км становить 5 гривень – для дорослих та 3 гривні –
для дітей.
У Рівному подорожі найдовшою в Західній Україні
дитячою залізницею (протяжність 2,5 км) від станції
“Партизанська” до станції “Озерна” відбуватимуться у
вихідні та святкові дні. Вартість дорослого квитка – 5 грн,
дитячого – 3 грн.
Львівська залізниця запрошує дітей та дорослих відвідати дитячі залізниці, бажає всім вдалого
відпочинку та позитивних емоцій!
Продовження теми на 4 стор.

Загалом за звітний період на оперативний облік взято 60
випадків крадіжок. Зловмисники намагалися вкрасти деталі
рухомого складу, засобів зв’язку, матеріали верхньої будови
колії, елементи електроживлення, світлові пристрої тощо, а
також вантажі та паливно-мастильні матеріали.
Упродовж першого кварталу стрільці воєнізованої охорони здійснили супровід понад 7 тис. поїздів із вантажами. Крім
того, за звітний період здійснено 358 рейдів із метою охорони
рухомого складу та обладнання залізниці, у яких було задіяно 736 працівників воєнізованої охорони та 378 працівників
транспортної міліції. Спеціалізовані групи здійснили 934 виходи на чергування. До слова, у роботі стрільцям воєнізованої охорони допомагають 30 службових собак.

