АКТУАЛЬНО

Із метою забезпечення належного прийому
громадян із дітьми, які змушені були виїхати з
Донецької та Луганської областей в інші регіони
України, Львівська залізниця пропонує спеціально обладнані кімнати на вокзалах та станціях, де
можна знайти все необхідне, щоб переодягнути,
вмити дитину, погодувати, а також відпочити перед подальшою поїздкою.

За інформацією прес-центру залізниці, до послуг пасажирів із дітьми, які прибули зі східного регіону, на вокзалах станцій Львів, Тернопіль, Чоп, Чернівці, Рівне, ІваноФранківськ, Ужгород, Ковель, Здолбунів, Стрий, Коломия,
Луцьк, Трускавець, Сокаль, Моршин, Мостиська-ІІ, Сколе,
Вадул-Сірет, Яремче та Ворохта є можливість безкоштовного
розміщення у кімнатах відпочинку.
Повну інформацію про функціонування кімнат можна отримати на вокзалах.
Кімнати для відпочинку батьків із дітьми, які прибули зі
східного регіону (із підтвердженням реєстрації Донецької та
Луганської областей), облаштовано на вокзалах інших залізниць України.
Одеська
залізниця:
Одеса-Головна,
Херсон,
ім. Т. Шевченка, Черкаси, Христинівка, Помічна, Котовськ,
Вапнярка.
Південна залізниця: Харків-Пасажирський, Суми,
Полтава-Південна, Лозова, Кременчук, Куп’янськ-Вузловий,
Смородине, Полтава-Київська, Миргород, Ромодан, Прилуки,
Гребінка, Лубни, Красноград.
Південно-Західна
залізниця:
Київ-Пасажирський,
Вінниця, Хмельницький, Чернігів, Ніжин, Шепетівка, Біла
Церква, Миронівка, Кам’янець-Подільський, Житомир,
Коростень, Конотоп, Бахмач.
Придніпровська залізниця: Дніпропетровськ, ЗапоріжжяІ, Сімферополь, Севастополь, Джанкой, Євпаторія, Феодосія,
Бердянськ, Пологи.
ПІДСУМКИ КВАРТАЛУ

ПРО ГОЛОВНЕ

П

ершого червня цього року вступив у
дію новий графік руху поїздів. Серед
його особливостей – традиційне
збільшення кількості рейсів та потягів у напрямках із найбільшими пасажиропотоками.
А оскільки через складну політичну ситуацію на Кримському півострові з двох найпопулярніших напрямків літніх подорожей
– південного та західного – максимально доступним і безпечним залишився лише один,

у новому графіку враховано підвищену увагу
пасажирів до культурних, ландшафтних та
рекреаційних центрів західного регіону. При
цьому залізничники подбали не лише про налагодження сполучення, а й про комфорт подорожі. Зокрема новим маршрутом з’єднав
столицю України Київ із давнім і популярним
бальнеологічним курортом Трускавець поїзд
Hyundai категорії “Інтерсіті+” №741/742 сполученням Дарниця–Трускавець–Дарниця.
Закінчення на 4 стор.

За матеріалами та розрахунками показників оцінки
рівня якості обслуговування користувачів транспортних послуг визначено переможців дорожнього змагання
серед колективів товарних контор у І кварталі 2014 року.
Загалом на конкурс було подано відповідні дані з результатами роботи за звітний період товарних контор 27
станцій залізниці. Оцінювалися показники дотримання
термінів доставки та збереження вантажів, повноти задоволення попиту на транспортні послуги, збільшення
нетарифних надходжень від надання додаткових послуг,
а також гарантування високого рівня безпеки перевезень
та екологічності транспортних процесів.
У підсумку керівництво залізниці та президія дорпрофсожу спільною постановою визначили переможців трудового
змагання у І кварталі поточного року – товарні контори станцій Соснівка, Бучач, Здолбунів, Дубно, Свалява та Мамалига.
Колективи-переможці будуть відзначені почесними грамотами,
працівники, що пов’язані з обслуговуванням користувачів послуг із перевезення вантажів, – грошовими преміями.

