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черговий рейс ретро-потяг вирушав 26 грудня. Та охочі проїхатися
ним зі Львова до Брюховичів і зворотно юрмилися на першому пероні головного вокзалу ще задовго до його відправлення. Найбільше увагу людей привертав
ветеран-паровоз Л-3535, що виблискував
чорними боками і пахкав димом та парою...
Звісно, перша атракція – сфотографуватися на його фоні, а декому кортіло потрапити до кабіни, щоб ближче познайомитися
з велетнем, який і нині багатьом здається
таким же дивом техніки, як і людям, які
вперше побачили паротяг понад сотню
років тому...
– Паровоз – досить складна техніка,
– каже машиніст ретро-локомотива Степан
Крижанівський. – Ця машина виготовлена у
1954 році в Луганську. Конструктивна швидкість цього вантажного паровоза – 80 км/год.
Колись він багато поїздив. Зараз в Україні
два такі паровози. Цей приїхав із Чернівців,
а другий – у Києві. Ми цим паровозом возимо туристів і беремо участь у різних промоційних зйомках.
– Бажаючих проїхатися зимовим поїздом дуже багато, тож, мабуть, варто додати
ще зо два вагони, – каже провідник пасажирських вагонів Олександр Дорош. – Бо
дітей багато, для них новорічні перевезення
– суцільна радість. Особливо їх захоплює
паровоз! Тут пасажирів із дітьми від 300 до
400 осіб. Дітей взагалі дуже цікавить залізниця. Я сам у дитинстві її вподобав і вже
24 роки працюю на транспорті. До речі, у
святкових подорожах нам допомагають учні
з дитячої залізниці. У перших поїздках бракувало снігу, сподіваємося, що зима надолужить згаяне.
Попри те, що перші поїздки відбувалися
радше за весняних погодних умов, святкового настрою пасажирам додавали і барвисто оформлені салони вагонів, і різдвяні
колядки, які гості залізниці охоче співали
разом з артистами Будинку науки і техніки
Львівської дирекції залізничних перевезень

та учнями Львівської дитячої магістралі.
Нікого не залишили байдужими і мальовничі брюховицькі пейзажі, тож нема сумніву,
що гарні світлини на згадку про чудову подорож стануть окрасою багатьох сторінок у
соціальних мережах та домашніх фотоальбомах.
Мар’яна з подругою приїхали до Львова
на зимові свята з Одеси і були серед 150 па-

красне місто, тому ми часто сюди приїжджаємо”.
Хоча Теодор ще підліток, йому, як і годиться чоловікові, у паровозі найбільше
сподобалися котел і топка, куди закидають
вугілля – таке він бачив уперше. Хлопець
уже знає принцип роботи парового двигуна.
Мар’яна подорожувала цим поїздом зі
своїми дітьми. “Поїздка з дітьми за 10 гри-

“

Зимовий ретро-потяг продовжить рейси за мальовничим маршрутом Львів–Брюховичі–Львів із 2 до 14 січня щоденно. Поїзд відправляється з першого перону вокзалу станції Львів о 13:30 год., мандрівка розрахована на 1 годину 15 хвилин. Квитки на ретро-потяг можна
придбати у день поїздки в спеціально ознакованій касі в приміському
залі головного залізничного вокзалу”.
сажирів, яким поталанило придбати квиток
на черговий рейс ретро-потяга. “Нам дуже
сподобалася подорож, – ділиться враженнями Мар’яна. – Схожий потяг є і в Одесі, але
ми вирішили ще й тут покататися. Вразила
чудова святкова атмосфера. Львів – пре-

вень – це просто супер! – наголошує жінка.
– Дітям дуже сподобалося, особливо коли
поїзд випускав пару і голосно сигналив”.
Семирічний Сергій щойно спустився східцями з кабіни машиніста. Його теж вразила
топка паровоза, де горить вугілля, а також

обладнання кабіни та досить висока температура порівняно з прохолодою вулиці. Він
навіть трохи відчув себе машиністом...
Сподобалося в кабіні і десятирічному
Маркіяну. “Там багато різних ручок та важелів, – каже хлопець. – Дуже велика відповідальність керувати такою машиною!”
А малий Олексій неодноразово складав
іграшкові паровози з конструктора, проте
справжній локомотив сподобався йому найбільше.
На маленьку Софійку подорож теж
справила яскраве враження, а найбільше
дівчинку вразили великі червоні колеса
і клуби пари, яку випускає паровоз. Тато
Софійки Володимир каже, що їхня сім’я (він,
дружина та двоє маленьких дітей) уперше
побували у такій незвичайній подорожі.
Удома діти мають іграшковий поїзд, але він
поламаний, тому вирішили покатати дітей
на справжньому.
Загалом же всі пасажири дякували залізничникам за чудову можливість поринути у
незвичайну атмосферу святкової подорожі і
висловлювали сподівання, що такі подарунки львів’янам та гостям міста магістраль робитиме в усі пори року, адже кожна з них посвоєму прекрасна. Нагадаємо, що зимовий
ретро-потяг продовжить рейси за мальовничим маршрутом Львів–Брюховичі–Львів із 2
до 14 січня щоденно. Поїзд відправляється з
першого перону вокзалу станції Львів о 13:30
год., мандрівка розрахована на 1 годину 15
хвилин. Квитки на ретро-потяг можна придбати у день поїздки в спеціально ознакованій
касі в приміському залі головного залізничного вокзалу. Тож до вагонів поїзда пасажири
зможуть потрапити за наявності квитка, а діти
– лише у супроводі дорослих. На один рейс
передбачено не більше 150 квитків, аби поїздка була комфортною для всіх пасажирів.
Залізничники бажають усім веселих
свят, приємного відпочинку і яскравих вражень!
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