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ШАНОВНІ
ВЕТЕРАНИ
ВІЙНИ І ПРАЦІ!

Видається з 15 лютого 1910 року № 18 (7724) 11 травня 2007 року

Якщо не квиткові
каси, то що?

приміщення на вулиці Гнатюка, 20 у Львові, ДЕ ЗАРАЗ
КВИТКОВІ КАСИ, міська влада може віддати в оренду одному
з операторів мобільного зв’язку, для казино, кафе ЧИ банку...

Ось і прийшла до нас 62 післявоєнна весна. У
цей теплий травневий день разом з вами ми святкуємо не лише День перемоги, але і символічний
день народження усіх післявоєнних поколінь, які
змогли прийти у цей мирний світ тому, що свого
часу ви захистили нашу Вітчизну від найлютішого ворога – фашизму.
І що далі віддаляється від нас День перемоги,
то величнішим постає він перед кожним із нас,
вагомішим і дорожчим стає ваш особистий внесок у ту далеку Перемогу у травні 1945-го року.
Сьогодні, у двадцять першому столітті, ціна
тієї далекої Перемоги не меншає, а набуває величі
свята торжества нашого духу над темрявою фашистського рабства і тотального знищення.
Шановні фронтовики, ветерани транспорту!
У вашій пам’яті донині гуркочуть потяги війни,
живуть фронтові побратими, яких нема сьогодні
з нами, для нас ви уособлюєте вічний нерозривний
зв’язок поколінь. Перед кожним поколінням постають свої труднощі і випробування. Усі найтяжчі
життєві іспити, які випали на вашу долю, ви витримали із честю та гідністю.
З нагоди цього величного свята ми від щирого
серця бажаємо вам здоров’я, щастя, життєвого
оптимізму, сподіваємося ще довго бачити вас у
строю і брати з вас приклад життєвої стійкості,
мужності, волі до перемоги над усіма негараздами
і безмежної віри у свої сили.
Хай Бог береже вас на усіх життєвих дорогах!
З повагою
Михайло МОСТОВИЙ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Сім призових місць

Три перших, два других і два третіх місця здобули
у фіналі огляду-конкурсу народної творчості працівників
залізничного транспорту, що проходив у Харкові, творчі
колективи Львівської залізниці.
Докладніше про це читайте
у наступному номері «Львівського залізничника»

Відділ соціального захисту праці та зарплати дорпрофсожу повідомляє про середню заробітну плату у
господарствах залізниці за березень 2007 року
березень 2007 р.
(грн.)
Львівська дирекція
1587,22
Тернопільська дирекція
1653,45
Рівненська дирекція
1559,77
Івано-Франківська дирекція
1553,40
Ужгородська дирекція
1606,51
Служба локомотивного господарства 1861,79
Служба перевезень
1669,90
Комерційна служба
1461,13
Служба вагонного господарства
1582,50
Служба колії
1705,67
Служба електропостачання
1886,19
Служба сигналізації і зв’язку
1797,60
Служба пасажирського господарства 1480,77
Інформаційно-обчислювальний центр 1752,77
По залізниці
1666,38

У

різні періоди року міські каси
попереднього продажу в центрі міста реалізовують від 30
до 60 тисяч квитків за місяць. Якщо
їх ліквідувати, то усі, кому потрібні
квитки, змушені будуть надалі їздити на залізничний вокзал. Це означає, що до ціни кожного із квитків
додасться ще дві гривні за проїзд
маршруткою до залізничного вокзалу і назад, а також у середньому на
одну годину більше часу очікування
під квитковою касою.
У підсумку міський бюджет матиме прибуток за оренду приміщення,
автоперевізники зароблять додатково 60-120 тисяч гривень, а звичайна людина, якій раніше було зручно
купити квиток на поїзд у центрі міста, матиме лише додаткові клопоти
і більші витрати.

Чи прийде безробіття
на станцію Ковель?

Майже на 100 процентів виконані земляні роботи першої черги електричної централізації у Ковелі. Про це повідомив начальник Ковельської
дистанції сигналізації і зв’язку Анатолій Кулик. Основним виконавцем робіт
є будівельно-монтажний поїзд № 908, але на роботах задіяні і працівники
дистанції сигналізації і зв’язку. Спільними силами за час проведення робіт
на 30 відсотків виконано укладання кабелю. Майже повністю викопані траншеї і на 90 відсотків укладені лотки для кабельних магістралей.
(Закінчення на 3 стор.)

Літні перевезення на дитячій залізниці

Від 13 травня впродовж цілого літа возитиме пасажирів дитяча Львівська залізниця. Урочисте відкриття сезону відбудеться об 11 годині. До цієї події мала
залізниця підготувалася ґрунтовно: помалювали вагони, відремонтували колію.
Помогли в цьому і “старша сестра” – у пасажирському вагонному депо Львів було
відремонтовано чотири вагончики. Тричі на тиждень – у середу, четвер і неділю
дітей возитимуть сімдесят юних залізничників, вихованців дитячої залізниці.

Наказом начальника державного
територіально-галузевого об’єднання
«Львівська залізниця» призначені:

Довганюк Василь Михайлович – начальником
служби приміських пасажирських перевезень
Конюк Віталій Іванович – начальником служби
комерційної роботи та маркетингу
Черніцький Роман Романович – головним інженером служби колії
Мізюнов Олег Миколайович – заступником начальника служби приміських пасажирських перевезень
Трухан Іван Андрійович – заступником начальника господарської служби
Шушков Володимир Євгенович – начальником
моторвагонного депо Львів
Куриляк Роман Васильович – начальником технічної школи Львівської залізниці
Хоруженко Петро Олександрович - начальником Хустської дистанції колії
Кочан Анатолій Степанович – начальником
Львівського центру механізації колійних робіт
Даців Наталія Василівна – головним бухгалтером колійної машинної станції №274

