Абітурієнтам
на допомогу
При Міністерстві транспорту та зв’язку України
розпочала роботу постійно діюча “гаряча лінія” щодо
проведення вступної кампанії 2008 року у вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації, підпорядковані
Мінтрансзв’язку.
На запитання абітурієнтів відповідатимуть
фахівці Міністерства у будні дні з 9:00 до 18:00.
Телефон для звернень – 8 (044) 461-65-75.

Ветеранам Ковеля –
до свята
Видається з 15 лютого 1910 року № 26 (7780) 11 липня 2008 року

... ² ÒÅÏËÈÉ ÄÓØ ÍÀ ÏÅÐÅÃÎÍ²

Львівська залізниця привітала ветеранів
Ковельського залізничного вузла з Днем визволення
Ковеля від німецько-фашистських загарбників, який
відзначили 6 липня. 120 ветеранів вузла одержали
грошову допомогу в розмірі 500 грн. Загалом на це залізниця виділила 60 тисяч гривень.

Тарифи на
вантажоперевезення
підвищено на 3%

1 липня набув чинності наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 17. 01. 2008 №43 “Про
індексацію тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України”. Згідно з наказом тарифи на
вантажоперевезення залізницями України підвищилися на 3 відсотки.

Зросла продуктивність
локомотива

Середньодобова продуктивність локомотива на
залізниці за перше півріччя цього року становить 104,7
відсотка від плану і 101 відсоток до показників минулого
року. За словами заступника начальника служби перевезень Олександра Яшина, продуктивність електровоза
становить 103 відсотки, а тепловоза – 104,1 відсотка.

Ремонт понад план

За інформацією провідного економіста локомотивного депо Здолбунів Алли Ясінської, станом на перше
червня підприємство виконало програму ремонту тепловозів серії ЧМЕ3 на 101,5 відсотка, дизель-поїздів
– на 111,7 відсотка та електропоїздів – на 106,2 відсотка. Продуктивність праці становила 5,598 млн тоннокм брутто за плану 5,447 млн тонно-км брутто.

Озеленення триває

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
Ліцензія НБУ №89 від 03.12.2001 р.

Головний хід магістралі від Львова
до Чопа – у постійному русі пасажирських та вантажних поїздів. Для
покращення технічного стану колій,
підвищення швидкості руху поїздів
планом роботи колійників передбачено
різні види ремонту колії від Львова до
Стрия і далі на перевал.Цього року на
додачу до потужної колійної техніки на
перегоні з’явився незвичайний поїзд,
у якому після тяжкого робочого дня
колійники приймають теплий душ і можуть, при потребі, висушити спецодяг
та спецвзуття.
Продовження на 3 стор.

Дохід від комфорту
У листопаді мине три роки, як оновлений вокзал став
окрасою міста Моршин. Крім обладнаних за сучасними вимогами перонів, залів очікування, тут є кафе, бар та кімнати
відпочинку на 55 місць. Як показує час, людей приваблює
комфорт. Тож побувавши тут один раз, вони наступного року
вже заздалегідь бронюють місця, щоб під час лікування на
курорті мати хороші умови проживання. “Відповідно й показники роботи станції покращуються, – наголошує начальник
станції Моршин Андрій Винник. – Якщо торік у червні від кімнат відпочинку ми отримали 41,9 тис. грн доходу, то у червні
цього року – 43,3 тис. грн. Більше, як на 10 тис. грн у червні
підвищились доходи від роботи кафе та на тисячу гривень
— від автостоянки.

Від початку року Львівська дистанція захисних
лісонасаджень висадила у пасажирському вагонному
депо Львів тую західну, форзицію, спірею, бересклет
(усього 112 рослин). На станції Клепарів висаджено 58
саджанців айви, кизильника, магонії, ялівця козацького,
туї західної, самшиту, на приміському вокзалі – 97 саджанців смереки, туї західної та східної. Квіткові клумби висадили й у дортехшколі, біля будинку зв’язку в
Самборі. Про це повідомила інженер садово-паркового
господарства Львівської дистанції захисних лісонасаджень Марія Сташків. Тривають роботи з озеленення й
на станції Підзамче.

Апарат безпеки руху інформує

Тиждень безпеки
на переїздах

За вказівкою в.о. Генерального директора
“Укрзалізниці” Володимира Корнієнка для профілактики порушень правил проїзду через залізничні переїзди, зменшення випадків травмування та загибелі
людей з 11 липня на залізниці оголошено тиждень
безпеки на залізничних переїздах. Буде обстежено
технічний стан залізничних переїздів, на яких у 20072008 роках трапилися ДТП. Торік дорожньо-транспортні пригоди було скоєно на 52 переїздах, цього
року – на 17.

Наказом начальника державного
територіально-галузевого об’єднання
“Львівська залізниця” призначений:

ПОДАРЕВСЬКИЙ Антон Вікторович – головним
інженером служби комерційної роботи і маркетингу

