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Шановні
пані та панове
залізничники!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди
Дня залізничника!

Видається з 15 лютого 1910 року № 43 (7749) 2 листопада 2007 року

Щоденною копіткою працею багатьох поколінь
плекалася і тепер примножується трудова слава колективів залізничників з усієї України. Залізничники
завжди відрізнялись професійною майстерністю, самовідданістю, сумлінною працею, почуттям високого громадянського обов’язку. Сьогодні Ви робите все задля
збереження і подальшої розбудови залізничних шляхів,
дбаєте про безпеку та комфорт перевезення пасажирів, сприяєте технічному та економічному розвиткові
галузі. За це Вам низький уклін!
У день професійного свята бажаємо всім Вам прихильної долі, вагомих здобутків, міцного здоров’я, миру
та злагоди в родинах, невичерпної енергії, удачі. Нехай
на життєвих та професійних перехрестях в усьому і зав
жди Вас супроводжує зелене світло!
З повагою,
колектив телерадіокомпанії “Медіа-клуб”

Малятам до
Дня залізничника

Львівській
залізниці
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Від щирого серця вітаємо вас із професійним святом –
Днем залізничника!

Напруженою і самовідданою працею багатьох поколінь залізничників створено потужний транспортний комплекс, що задовольняє
потреби держави в залізничних перевезеннях. Залізничники створили галузь, яка є однією з провідних в економіці нашої держави. Важко
переоцінити соціально-економічну роль залізниці, адже це доступний
і безпечний вид транспорту.
У досягненнях залізничного транспорту частка праці кожного з
вас. Ефективність та злагодженість роботи залізниць забезпечується
високою кваліфікацією працівників галузі. Завдяки вашому професіоналізму і творчій енергії, шановні колеги, сьогодні з’являються нові
швидкісні поїзди, здійснюється масштабна модернізація колій, оновлюються вокзали та рухомий склад. Невпинно підвищується рівень
обслуговування пасажирів і вантажовідправників на залізничному
транспорті.
Разом із цими добрими справами, зростає й авторитет професії
залізничника. Радіємо з того, що нам вдається підкріплювати його
соціальними гарантіями і достойною оплатою праці. Ми пишаємося
династіями залізничників, шануємо і передаємо з покоління в покоління славні традиції галузі, оточуємо піклуванням та увагою наших ветеранів.
Шановні залізничники! Попереду нас чекає велика робота з розбудови і технічного переоснащення галузі. Реформування залізничного транспорту підвищить його конкурентоспроможність на ринку
транспортних послуг, відкриє нові перспективи для розвитку галузі.
Нехай у цей святковий день ваші серця наповнюються почуттям
великої гордості за свою працю на благо залізниць та українського
народу. Щиро бажаємо вам міцного здоров’я, натхненної та плідної
праці, благополуччя. Миру і добра вам і вашим близьким!
Генеральний директор
Укрзалізниці
Володимир КОЗАК

Голова Федерації профспілок
транспортників України,
Голова профспілки залізничників
і транспортних
будівельників України
Вадим ТКАЧОВ

Не економити на
здоров’ї залізничників

УСІ МИ МАЄМО ПРАВО
ПИШАТИСЯ ТИМ,
ЩО НЕ МАРНУВАЛИ ЧАСУ

Шановні колеги-залізничники!
Щиро вітаємо вас із професійним святом –
Днем залізничника.

Завдяки наполегливій, самовідданій праці кожного члена
нашої великої трудової родини невпинно зростають обсяги пасажирських та вантажних перевезень, з’являються нові швидкісні
маршрути, оновлюються вокзали, удосконалюється й модернізується рухомий склад.
Усі разом ми маємо право пишатися тим, що не марнували
часу і встигли зробити багато. Введено в експлуатацію дільницю
швидкісного руху Львів-Здолбунів. Вже у найближчому майбутньому закипить робота із впровадження прискореного руху на дільницях від Львова до Чопа та до Мостиськ.
Разом із тим, рік від минулого професійного свята донині був
для нас дуже непростим. Та навіть у важку хвилину ми не відступили, а згуртувалися і гідно прийняли виклик техногенного лиха
поблизу Ожидова.
На всіх етапах розвитку країни залізничники завжди відзначалися професійною майстерністю, самовідданістю, сумлінною працею, почуттям високого громадянського обов’язку. У колективах
підприємств залізниці виросло і зараз працює багато справжніх
майстрів своєї справи, які у свята й будні, вдень і вночі, за будьякої пори року забезпечують чітке функціонування залізничних
підрозділів.
Тож від щирого серця бажаємо усім вам, дорогі друзі, доброго
здоров’я, успіхів у роботі. МИРУ, ДОБРА І ЩАСТЯ вам і вашим
родинам!
Хай усім нам Бог допомагає працювати і жити на благо рідної
України. Нехай на життєвих та професійних коліях вас завжди супроводжує зелене світло.
Михайло МОСТОВИЙ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Будуть позачергові
медичні огляди

За розпорядженням начальника залізниці Михайла
Мостового, медики залізничних лікувальних закладів
будуть залучатися до виїзних позачергових медичних
оглядів працівників відокремлених структурних підрозділів. Йдеться, зокрема, про артеріальний тиск та інші
важливі показники стану організму.

років
Шановні колеги!

Цікавий подарунок до Дня залізничника зробив
своїм маленьким читачам пізнавально-розважальний
журнал “Ангелятко”. На другій сторінці листопадового
числа видання, у рубриці “Хочу знати”, малятам розповідають про історію створення залізниці, а також про
перший потяг “Ярослав”, який прибув із Перемишля до
Львова 4 листопада 1861 року. Дорожня профспілкова
організація закупила 2,5 тисячі примірників журналу у
подарунок дітям залізничників. Крім того, за кошти дорпрофсожу здійснено передплату “Ангелятка” на 2008
рік у 42 сиротинці Львівщини.

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

У зв’язку зі зниженням середньодобової температури начальник залізниці Михайло Мостовий дав вказівку начальникам служб та відокремлених структурних
підрозділів не економити на опаленні службових та побутових приміщень там, де в цьому є реальна потреба,
оскільки це є економією на здоров’ї працівників залізниці. За потреби керівники структурних підрозділів можуть
виходити із клопотанням про перегляд та збільшення
лімітів на опалення.

Навантаження
зросло на 7,5 відсотка
Протягом 9 місяців нинішнього року суттєво
покращились об’ємні та якісні показники роботи
залізниці. Обсяги навантаження, порівняно з аналогічним періодом торік, зросли на 7,5 процента.
За добу в середньому вантажимо 72 123 тонни.
Експлуатаційний вантажообіг зріс на 7,2 відсотка.
Значно покращились і якісні показники використання вагонів – їхній обіг прискорився на 0,42 доби. Це
дозволило додатково вивільняти за добу в середньому 1 689 вагонів. Завдяки вдосконаленню організації перевізного процесу в усіх дирекціях зменшились простої вагонів на станціях. За 9 місяців на
залізниці їх було перероблено 6 084 715 одиниць.

Наказом начальника державного
територіально-галузевого об’єднання
“Львівська залізниця” призначені:
ГОЛІЧЕНКО Тетяна Миколаївна – головним бухгалтером локомотивного депо Чернівці
МАКАШОВА Марія Миколаївна – головним бухгалтером Ківерцівської дистанції захисних лісонасаджень
СОРОЧАК Тарас Едуардович – головним бухгалтером Стрийської дистанції колії

