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ТА ВИПРОБУВАНЬ

Видається з 15 лютого 1910 року № 50 (7754) 20 грудня 2007року

Сьогодні у Палаці залізничників відбудеться конференція трудового колективу залізниці, де мова піде про
хід виконання колективного договору залізниці за 2007
рік. Адміністрація в особі начальника залізниці Михайла
Мостового та профспілка в особі голови дорпрофсожу
Андрія Сенишина звірять виконане із пунктами колективного договору, проаналізують здобутки та недоліки. У роботі конференції візьмуть участь 140 делегатів
та 40 запрошених гостей з багатьох підприємств магістралі.
Завершується 2007-й, який був для усіх нас роком нових досягнень, здобутків, роком суттєвого прискорення
руху поїздів на ділянці Львів-Здолбунів і роком суворих
випробувань працею в умовах надзвичайної ситуації в
Ожидові. Згадаймо і обговорімо усе, чого ми спільно досягли у непростому 2007-му.
Увазі делегатів конференції та читачів газети пропонуємо фоторепортаж (сторінки 1,4,5,8) про найважливіші події у трудовому, профспілковому та культурному житті нашої великої залізничної родини.

Львівська залізниця:

для держави і людей
Призначено
міністра
транспорту і
зв’язку України
Позавчора Верховна Рада
України затвердила Постанову
«Про формування складу Кабінету
Міністрів України». Відповідно
до цього документа міністром
транспорту і зв’язку України
призначено ВІНСЬКОГО Йосипа
Вікентійовича.

22 грудня – День енергетика

Більше двох тисяч залізничників працюють у відокремлених підрозділах господарства електропостачання. Це – складна і відповідальна ділянка роботи, яка
потребує щохвилинної уваги, чіткості, злагодженості
та високої відповідальності у роботі.
Безперебійне проходження вантажопотоків – один із
показників якісної роботи усього господарства електропостачання залізниці.
Від щирого серця вітаємо вас, дорогі колеги-енергетики, із професійним святом! Бажаємо нових трудових
успіхів, енергії і натхнення, технічного та інтелектуального оновлення усього господарства. Хай Щастя, Любов
і достаток панують у ваших родинах.
Михайло МОСТОВИЙ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Допомога
дітям-інвалідам

Керівництво залізниці та дорожній комітет проф
спілки надіслали у всі відокремлені підрозділи теле
графну вказівку про матеріальну допомогу працівни
кам залізниці, які мають на утриманні неповнолітніх
дітей-інвалідів, в обсязі 300 гривень на кожну дитину.
Якщо на залізниці працюють батько і мати , які
мають на утриманні дітей-інвалідів, або тільки мати,
то допомога виплачується матері. Якщо – тільки
батько, то матеріальна допомога виплачується бать
кові за умови подання довідки з місця роботи дру
жини чи інших відповідних документів. Начальники
служб зобов’язані узяти під особистий контроль на
дання матеріальної допомоги.

Наказом начальника
Державного
територіальногалузевого об’єднання
«Львівська залізниця»
призначені:
РОЩЕНКО Юрій Миколайович – зас
тупником головного ревізора з без
пеки руху поїздів і автотранспорту
НУЖНЯК Роман Богданович – на
чальником Кам’янка-Бузької дистан
ції колії
НЕВЕРЕНЧУК Володимир Оме
лянович – начальником управлін
ня будівельно-монтажних робіт і
цивільних споруд №3

