На період новорічних та різдвяних свят
Укрзалізниця збільшила пропозицію місць у найпопулярніших напрямках. Призначено додаткові рейси, серед яких поїздки у Західну Україну і зворотно.
Укрзалізниця постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і призначає додаткові поїзди на найбільш популярні маршрути та включає додаткові
вагони до графікових поїздів. У період новорічних і різдвяних
свят наймасовіші перевезення очікуються з 26 грудня по 13
січня, дати пікового попиту очікуються з 27 по 30 грудня, у середньому за добу пасажирам буде запропоновано понад 141
тис. місць в усі регіони України (із них у західному напрямку
– 21,6 тис. місць).
На період новорічних і різдвяних свят Укрзалізниця вже
відкрила попередній продаж квитків на 14 додаткових поїздів. Серед них №157/158 Київ–Львів, що відправлятиметься
з Києва та Львова 30 і 31 грудня; № 207/208 Київ–Ужгород,
що відправлятиметься з Києва 27-30 грудня та 1-11 січня,
з Ужгорода – 28-31 грудня та 2-12 січня; №529/505, 537
Київ–Ужгород (із Києва 28 та 30 грудня, з Ужгорода 29 та 31
грудня); №537/538, 505 Київ–Ужгород (із Києва 27-30 грудня та 2, 3 і 8-11 січня, з Ужгорода 28, 29, 31 грудня та 3, 4
і 9-12 січня); №217/218 Київ–Івано-Франківськ (із Києва 2630 грудня та 1-11 січня, з Івано-Франківська 27-31 грудня
та 2-12 січня); №219/220 Київ–Івано-Франківськ (із Києва та
Івано-Франківська з 28, 29 по 31 грудня та 4 січня); №570/569
Львів–Донецьк (зі Львова 26, 29 грудня та 1, 4, 8, 11 січня,
із Донецька 27, 30 грудня та 2, 5, 9, 12 січня); №558/557
Одеса–Ужгород (з Одеси 27-30 грудня та 2, 3, 9, 10 січня,
з Ужгорода 28-30 грудня та 3, 4, 10, 11 січня); №517/518
Сімферополь–Львів (зі Сімферополя 26-30 грудня та з 1 по
11 січня, крім 6 числа, зі Львова 27-31 грудня та з 2 по 12
січня, крім 7 числа); №587/588 Дніпропетровськ–Львів (із
Дніпропетровська 27, 29 грудня та 2 січня, зі Львова 28, 30
грудня та 3 січня); №225/226 Харків–Ужгород (із Харкова 2530 грудня та 1-11 січня, з Ужгорода 27-31 грудня та з 1 по 13
січня, крім 2 числа).

ПРО ГОЛОВНЕ

Н

е припиняється рух поїздів із транзитними, експортними та імпортними вантажами через прикордонний перехід Ужгород–Матевці, яким
Львівська залізниця сполучає Україну
та Східну Європу із Центральною і
Західною. Нині основні вантажі – руда та
вугілля, сталь, магнезит, лісоматеріали,
бензол, метанол, торф, смола, скраплений газ, міндобрива та інше. Упродовж
одинадцяти місяців 2013 року за кордон
у Словаччину залізниця передала 2200
поїздів (довжина одного поїзда становить 46 умовних одиниць), а з-за кордону прийняла 2050 поїздів. В основному
це порожній рухомий склад, хоча з цієї
кількості приблизно 5 тис. вагонів – з імпортними вантажами. Основними серед
них є сталь та вантажі у контейнерах.
Останнім часом особливо зросли обсяги контейнерних перевезень. У наших
східних сусідів зростає потреба в імпортних вантажах, і цей процес зумовлює
зростання транзитного потоку через
Україну. Є сподівання, що ця тенденція
збережеться і наступного року: очікується надходження приблизно семи-восьми
поїздів на тиждень.
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СВЯТКОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Укрзалізниця пропонує власникам
автомобілів подорожувати поїздом
разом із власним авто за маршрутом
Київ–Ужгород–Київ. За інформацією
прес-центру Укрзалізниці, з 27 грудня
цього року до складу поїздів у цьому
напрямку включатимуть вагон-автомобілевоз. Укрзалізниця гарантує місце не лише для автомобіля у спецвагоні, а й для власників машини – у купе
пасажирського вагона.
Вагон-автомобілевоз почне курсувати у
складі поїзда №537/538 Київ–Ужгород, а з 12
січня – у складі поїзда №81/82 Київ–Ужгород.
При замовленні перевезення авто за маршрутом Київ–Ужгород–Київ Укрзалізниця гарантує власнику автомобіля наявність купейних місць у поїзді.
За бажанням пасажира при замовленні
послуги перевезення автомобіля вагономавтомобілевозом на маршруті Київ–Ужгород–

Київ йому бронюються місця на обрану поїздку у купейному вагоні поїзда відповідно до
кількості місць в автомобілі. Послуга бронювання місць у купейному вагоні для власника
автомобіля, що транспортується залізницею,
діятиме лише на поїзди за маршрутом Київ–
Ужгород–Київ.
Скористатися послугою можна, оформивши попереднє замовлення на сайті
Укрзалізниці за посиланням http://www.uz.gov.
ua/passengers/station_services_and_facilities/
services_in_trains/avto_train/
Про наявність місць у вагоні-автомобілевозі на вказану дату буде повідомлено електронною поштою або телефоном впродовж 5
календарних днів.
Погодити деталі замовлення та оформити перевезення автомобіля (після отримання
повідомлення про наявність місць) можна на
станціях відправлення: Київ, пл. Вокзальна,
1. Тел. (044) 465-20-55; Ужгород, вул. Станційна, 9. Тел. (0312) 69-36-03.
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