Сьогодні у Вадул-Сіреті свято

Видається з 15 лютого 1910 року № 24 (7778) 27 червня 2008 року

“Çàë³çíè÷íèêè âðÿòóâàëè
Ëüâ³â â³ä âåëèêî¿ íåáåçïåêè”
Наголосив міський голова Львова Андрій Садовий під час
зустрічі з Прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко

Так виглядала споруда залізничного вокзалу у ВадулСіреті до початку реконструкції. Віднині гостей із-за кордону, що проїжджатимуть через прикордонну станцію
Вадул-Сірет, зустрічатиме оновлений вокзальний комплекс. Тут не лише реконструювали будівлю вокзалу, але
й спорудили берегову та острівну платформи, капітально
відремонтували колії, допоміжні та господарські будівлі,
стрілочні пости тощо. Також замінили зовнішні та внутрішні мережі водопостачання, каналізації, електропостачання. А територію довкола вокзалу облаштували та прикрасили декоративною зеленню. На вокзалі Вадул-Сірет
створено сучасні санітарно-побутові умови, забезпечено
постачання холодної та теплої води. На реконструкції вокзального комплексу Вадул-Сірет було задіяно понад 280
працівників та 18 одиниць техніки.
Урочиста церемонія відкриття реконструйованого
вокзального комплексу Вадул-Сірет відбудеться сьогодні.

Капремонт – на 130%
У першому кварталі цього року Самбірська дистанція електропостачання покращила деякі виробничі
показники. Як повідомила економіст дистанції Світлана
Дудяк, на підприємстві нема випадків виробничого
травматизму і транспортних пригод. Всі працівники забезпечені спецодягом та спецвзуттям. План капремонту колектив підрозділу виконав на 130 відсотків.

Хороша підсобка
За інформацією начальника Мукачівської дистанції сигналізації та зв’язку Михайла Поповича, колектив
дистанції за підсумками минулого місяця на 10 відсотків перевиконав план із бальної оцінки утримання пристроїв сигналізації та зв’язку. Прибуток від реалізації
послуг допоміжного виробництва становив 6 тис. грн
при запланованих 4 тис. грн.

Поїзди водимо економно

Локомотивне депо Чернівці завершує кожен місяць
з економією дизельного палива на тягу поїздів. Як повідомив начальник депо Анатолій Гураленко, за п’ять
місяців локомотивні бригади підприємства зекономили
45,9 тонни дизельного палива.

Ужгородці
нарощують експорт

Про перебіг робіт на аварійному шляхопроводі читайте на 2 стор.

АБ “Експрес-Банк”
Львівська філія
НАДІЙНІ ВІДСОТКИ –
ВІД НАДІЙНОГО БАНКУ
З 15 червня 2008 року по 15 серпня 2008 року
пропонуємо акційний депозитний
вклад в національній валюті
“Літній” з відсотковою ставкою

18% річних
Захистіть свої гроші
від інфляції
Чекаємо Вас за адресами:
м. Львів:
пр-т В.Чорновола, 67 тел. 52-28-83, 245-52-57
вул. Листопадового чину, 22 тел. 297-09-81
вул. Любінська, 92 тел. 292-75-31
пл. Двірцева, 1 тел. 226-97-51
вул. Суботівська, 2 тел. 297-62-49
27 червня 2008
р.
Ліцензія НБУ №89 від 03.12.2001 р.

Про Конституцію
суверенної України
мріяли десятки поколінь
Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг
державності і демократії, незалежності й соборності України.
Вона регламентує політичні, економічні та ідеологічні фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє українського народу.
Народженню нашої Конституції передувала багатовікова історія державотворення. Доля розпорядилася так, що
саме ми стали свідками народження суверенної Української
Держави, здійснення одвічного права українського народу
на самовизначення. І ми, як ніхто інший, відповідальні перед
Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями за нашу державу, на сторожі якої стоїть
Основний Закон.
Дорогі колеги-залізничники, нехай мир, взаєморозуміння,
плідна праця та наші спільні виробничі досягнення сприяють
подальшій розбудові української державності, достатку в кожній сім’ї.
Бажаємо вам міцного здоров’я, впевненості, сили, гідності
та найповнішої реалізації своїх прав у рідній незалежній державі! Успіхів і плідної праці на благо нашої залізничної родини
– частки великого українського народу. Нехай це свято додасть усім нам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання
нашої Вітчизни.
Михайло МОСТОВИЙ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Як повідомив редакції в.о. начальника Ужгородської
дирекції залізничних перевезень Василь Нодь, за п’ять
місяців нинішнього року показники експортних перевезень у дирекції зросли і становлять 10,165 млн тонн вантажів. На 1,8 відсотка зросли показники з імпорту – 861,5
тис. тонн за 5 місяців нинішнього року. За кордон відправляють в основному вугілля та руду, в Україну везуть
текстиль, керамічну плитку та будівельні матеріали.

Курортний
пасажиропотік

Від початку червня на станції Трускавець спостерігається збільшення потоку пасажирів у приміському
сполученні. За словами начальника станції Трускавець
Галини Гурби, станом на 22 червня продано 1 721 квиток на суму 9 165 грн. Цьогорічна кількість пасажирів
протягом першого літнього місяця на 23 відсотки перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Наказом начальника державного
територіально-галузевого об’єднання
“Львівська залізниця” призначені:
КОНДРАЦЬКА Лідія Іванівна – начальником
фінансово-економічного відділу Львівської дирекції залізничних перевезень;
РОГУЛИЧ Мирослава Михайлівна – начальником
фінансово-економічного відділу пасажирської служби
залізниці;
СТЕПАНЮК Володимир Васильович – начальником технічної школи Львівської залізниці;
ПРОХОРОВА Олена Володимирівна – головним
бухгалтером Здолбунівської дистанції сигналізації і
зв’язку.

