Постійно актуальною для українського суспільства залишається тема роботи залізничного транспорту. Робота залізниць, організація
перевезень пасажирів та вантажів, проблеми
реформування галузі – ці та багато інших дотичних тем постійно присутні на екранах телевізорів
та газетних шпальтах.
Своє бачення ситуації висловлюють не лише залізничники, фахівці транспортної сфери, дослідники, науковці чи
вчені, але й політики, громадські активісти, публічні люди, які
ані за освітою, ані за досвідом роботи, на жаль, не мають достатніх знань для об’єктивного аналізу діяльності залізничної
галузі. Щораз частіше популістське багатослів’я, поверхневе
бачення навіть не проблем, а їхніх наслідків разом із бажанням здобути прихильність у суспільстві вихлюпується у ЗМІ
без жодного шляху конструктивного вирішення тієї чи іншої
проблеми. Особливо прикро, коли безпідставні звинувачення на адресу залізничників висловлюють високопосадовці,
депутати, державні діячі.
Однією з найпопулярніших стала претензія до залізничників з приводу підвищення вартості проїзду для пасажирів.
Однак ті, хто взяли на себе відповідальність аналізувати тему,
мали б зауважити, що вартість проїзду на однакову відстань,
до прикладу, зі Львова до Дрогобича, маршрутним автобусом
коштує близько 30 грн., а повна вартість залізничного квитка
– 12 грн. До слова, пасажирів, які сплачують повну вартість, не
більше половини. У сусідній Польщі пасажир сплачує за таку
поїздку суму, еквівалентну в середньому 45-60 грн.
(Закінчення на 2 стор.)
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нями минув рік відтоді, як
львівські залізничники спільно з громадою Луцька та гостями міста відсвяткували непересічну подію – відкриття капітально
відремонтованого вокзального комплексу станції Луцьк. Цим об’єктом
Львівська залізниця успішно завершила програму Укрзалізниці з реконструкції вокзальних комплексів, а
Луцький вокзал став останнім серед
оновлених вокзалів обласних центрів західного регіону.
Масштабний проект, реалізований залізничниками у тісній співпраці
з місцевою владою, не лише отримав
схвальні відгуки від користувачів транспортних послуг регіону, а й здобув міжнародне визнання, ставши лауреатом
престижного конкурсу на найкращу
будівельну інвестицію по обидві сторони східного кордону Євросоюзу –
“Кришталева цеглина”.
Організовують цей щорічний конкурс Люблінське відділення Польського
житлового товариства спільно з адміністрацією Маршалка Люблінського
воєводства в Любліні та Люблінською
регіональною палатою інженерів будів-

ництва. Участь у конкурсі беруть кращі проекти, реалізовані в житловому,
громадському, промисловому і комунальному будівництві, реставровані
і пристосовані під соціальні потреби
пам’ятки архітектури з Білорусі, Польщі
та України. Переможців конкурсу відзначають в 11 номінаціях. У грудні минулого
року проект “Модернізація залізничного
вокзалу, місто Луцьк”, який на конкурс
подала Луцька міська рада, випередив двох номінантів із Польщі та одного з Білорусі і став кращим у номінації
“Громадські простори”, отримавши три
винагороди – паралельно із замовником
будівництва, яким виступила Львівська
залізниця, організатори відзначили також генерального проектувальника і генерального підрядника.
Минулого тижня у Рівненському
обласному академічному музично-драматичному театрі під час урочистого
відзначення професійного свята вітання на адресу залізничників Львівської
магістралі та заслужену нагороду начальнику Рівненської дирекції залізничних перевезень Іванові Грунику
передав заступник міського голови
Луцька Тарас Яковлєв.
Закінчення на 2 стор.

