Для пасажирів, які планують подорожувати залізницею з тваринами, прес-центр магістралі нагадує, що, відповідно до правил
при перевезенні собак, котів, дрібних кімнатних тварин та кімнатних декоративних птахів, необхідно мати при собі багажну квитанцію та належним чином оформлений ветеринарний документ.
Перевезення собак незалежно від розміру, у тому числі собаксупровідників осіб із вадами зору, дозволяється лише в купейному
вагоні за умови викупу пасажиром усіх місць купе. Великі собаки
(вищі за 45 см, не більше одного) перевозяться у намордниках на
ланцюжках або ремінних прив’язках, малі собаки – у ящиках, корзинах, клітках (не більше двох особин). При цьому перевезення
собак-супровідників не оплачується.
У вагонах потягів “Регіональний експрес”, швидкісних поїздів
Інтерсіті та Інтерсіті+ кімнатні тварини не більше двох особин
(малі собаки, коти тощо) перевозяться в ящиках, корзинах, клітках або контейнерах із водонепроникним абсорбуючим дном (не
більше одного місця ручної поклажі), які розміщуються на руках у
пасажира або під місцями для сидіння.
У регіональних поїздах великі собаки перевозяться у крайніх
тамбурах першого й останнього вагонів під наглядом супровідника, а малі собаки розміщуються під місцями для сидіння в ящиках,
корзинах, клітках (не більше двох особин).
Дрібні кімнатні тварини (крім собак) та кімнатні декоративні птахи перевозяться у всіх типах вагонів незалежно від
наявності ручної поклажі і повинні перебувати в ящиках, корзинах або клітках (не більше одного місця ручної поклажі) й
вільно розміщатися на місцях, відведених для ручної поклажі.
Оформлення проїзних документів на всі місця у купе для перевезення дрібних кімнатних тварин і кімнатних декоративних
птахів у клітках не є обов’язковим.
Свійська птиця (кури, індики, гуси, качки, цесарки, перепілки, голуби тощо) може перевозитися лише в загальних вагонах приміських поїздів та в регіональних поїздах у ящиках,
корзинах, клітках, розміри яких не перевищують розмірів, передбачених для одного місця ручної поклажі – об’ємом до 200
кубічних сантиметрів.

ПРО ГОЛОВНЕ

О

півночі 1 червня вступає в дію новий
графік руху поїздів на 2014-2015 роки.
За інформацією пасажирської служби, у
новому графіку передбачено курсування 20 пар
пасажирських поїздів формування Львівської
залізниці та 19 пар пасажирських поїздів формування інших залізниць, серед яких дві пари
поїзда Інтерсіті+ складом Hyundai та одна пара
поїзда Інтерсіті сполученням Київ–Тернопіль.
У новому графіку руху з’явилися три нові поїзди: №741/742 Дарниця (Київ)–Трускавець, №52/51
Краків–Львів і №246/245 Чернівці–Генічеськ.
Якщо торік у сімферопольському напрямку курсували додаткові потяги, то цьогоріч їх не вводили
через відсутність значного пасажиропотоку на цьому напрямку. Крім того, змінено сполучення поїзда
№256/255 Львів–Сімферополь на Львів–Херсон, а потяг №88/87 сполученням Ковель–Сімферополь курсуватиме через день, а не щоденно, також відмінено
курсування поїздів №535/536 Ужгород–Сімферополь,
№296/295 Чернівці–Сімферополь. Крім цих поїздів,
не курсуватимуть також №211/212 Москва–Львів,
№225/226 Харків–Ужгород та №525/526 Київ–Чоп.
У пасажирському господарстві залізниці завершується підготовка рухомого складу до літніх перевезень. У літній період у складі пасажирських поїздів
курсуватимуть 550 вагонів парку Львівської залізниці
(620 одиниць – разом із поїзним та ремонтним резервом). Загалом до перевезень заплановано підготувати 654 пасажирські вагони.
МІСЯЧНИК

За популярністю серед населення приміський залізничний транспорт значно випереджає інші види. Але саме приміське сполучення завдає залізниці колосальних збитків. І мова не лише про велику
кількість категорій пасажирів, які мають право на пільговий проїзд
в електро- та дизель-поїздах. За статистикою, лише кожен п’ятий
пасажир, зобов’язаний сплачувати повну вартість проїзду, здійснює
посадку у потяг із квитком, придбаним у касах вокзалу, або без жодних
“хитрощів” оплачує проїзд провідникові на всю подорож.

Методів боротьби з “винахідливістю” несумлінних пасажирів на

залізниці загалом чимало, проте всі
вони мають тимчасовий виховний

вплив, скажімо, на час проведення
місячника, під час якого залізничники посилюють контроль за безквитковим проїздом громадян.
Черговий місячник із підвищення доходності у приміському пасажирському сполученні Львівської залізниці розпочався 12 травня цього
року. На станціях із великим пасажиропотоком організовано ряд заходів,
що мотивують пасажирів оплачувати
проїзд. За реалізацією заходів у рамках місячника кореспондент газети
спостерігала на станції Підзамче.
Варто відзначити, що навіть
інформаційні повідомлення активізують людей та заохочують звертатися за проїзними документами
в каси. Після оголошень про проведення рейдів із метою виявлення
безквиткових пасажирів черги біля
кас вокзалу миттєво видовжуються. Однак неозброєним оком видно,
що багато пасажирів приходять на
перон, оминаючи каси, а часто –
навіть сам вокзал.
Закінчення на 2 стор.

Пасажирам, які планують узяти в подорож залізницею свій
велосипед, Львівська магістраль нагадує правила перевезення у потягах приміського та дальнього сполучення.
У приміських поїздах велосипеди дозволено перевозити у
тамбурі або виділених для цього місцях, при цьому їх потрібно
оформити та оплатити як багаж за категорією “Вантаж і тварини”. Перевезення велосипеда не оплачується, якщо він провозиться в розібраному вигляді, і його розміри не перевищують
передбачені норми.
У потягах дальнього сполучення пасажирові дозволено
безкоштовно перевозити зі собою велосипед у розібраному
чи запакованому вигляді за рахунок норми ручної поклажі, яка
не повинна перевищувати 36 кг та розмір якої за сумою трьох
вимірів не перевищує 200 см.
Якщо ж пасажир хоче перевозити велосипед у багажному
відділенні поїзда, то за нього стягується плата як за 20 кг вантажобагажу.
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