ЗАЛІЗНИЦЯ
ОГОЛОСИЛА КОНКУРС

Видається з 15 лютого 1910 року № 32 (7786) 22 серпня 2008 року

Для вивчення громадської думки щодо якості
обслуговування пасажирів, запобігання правопорушень у приміському сполученні Львівська залізниця
оголошує конкурс на кращий проект реформування
та удосконалення системи приміських пасажирських
перевезень. У конкурсі можуть брати участь всі
охочі. Кращі пропозиції з покращення якості обслуговування будуть втілені в життя. Переможці конкурсу отримають грошові премії у розмірі: 1 місце
– 5000 грн, 2 місце – 2500 грн і 3 місце – 1000 грн.
Свої пропозиції потрібно надсилати з 25 серпня по 25 вересня включно на адресу: 79000, м.
Львів. вул. Гоголя, 1, для служби приміських
пасажирських перевезень, або на електронну
адресу press_centr@railway.lviv.ua, обов’язково
вказавши своє ім’я, прізвище та контактну інформацію (адреса, телефон). Переможців оголосять 10 жовтня 2008 року.
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айже місяць минув відтоді, коли удар руйнівної стихії у кількох областях Західної
України пошкодив інфраструктуру залізниці. Лише самовіддана праця спеціалістів-залізничників дозволила у стислі терміни відновити
рух майже на всіх пошкоджених ділянках.
Минулого вівторка, якраз у свято Преображення
Господнього, у Палаці залізничників відбулася
зустріч керівництва залізниці та дорпрофсожу з ліквідаторами наслідків природної стихії.
Цей святковий день було обрано не випадково.
Саме на Спаса християни освячують дари ново-

го врожаю, а разом із тим і плоди людської праці. Із благословенням Господнім присутні у залі
отримали і звичайну людську подяку – наказом
начальника залізниці понад 700 залізничників
заохочено грошовими преміями, нагороджено
Почесними грамотами, іменними годинниками.
Високими нагородами, Почесними грамотами
та годинниками від Генерального директора
Укрзалізниці відзначено 28 учасників ліквідації
наслідків повені. Нема навіть тіні сумніву, що
кожен залізничник заслужив цю нагороду сумлінною, невтомною працею.

Репортажі про урочистості в Палаці залізничників та відкриття руху на перегоні Делятин-Коломия на 2 стор.
ШАНОВНІ ЗАЛІЗНИЧНИКИ!
Â³òàºìî ç 17-þ ð³÷íèöåþ íåçàëåæíîñò³!
З кожним роком поглиблюється усвідомлення цієї дати – 24 серпня, і
значення її для всієї держави, для кожного з нас, її громадян. Великі події
осягаємо лише з плином часу. Роки незалежності стали випробовуванням
на зрілість, терпіння, толерантність. У народній душі серпнева блакить
неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці. Творення історії Батьківщини, її
сьогодення і майбутнього – обов’язок кожного з нас.
Як держава покликана захищати інтереси людини, її права та свободи, так і для залізниці одним із пріоритетних напрямків діяльності є
турбота про кожного працівника, що виявляється, передусім, у належній
оплаті праці, соціальному захисті, піклуванні про здоров’я залізничників
та членів їхніх родин. Час засвідчив, що яке б випробування не підкидала
нам мінлива доля, чи то аварія в Ожидові, чи то безжалісна стихія, всі
разом, однією сильною спільнотою, ми долаємо всі перешкоди.
Нехай потужне джерело Вашої наснаги й натхнення, незламного
оптимізму та творча будівнича енергія стануть прикладом для інших,
примножують славу України, наповнюють її криницю добробуту процвітанням та благополуччям. А свято незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та
згуртованість, мир та любов!
Міцного здоров’я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях!
Михайло МОСТОВИЙ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

24 серпня – День незалежності України
ШАНОВНІ ЗАЛІЗНИЧНИКИ!
Щиро вітаємо вас із найбільшим національним святом українського
народу – Днем незалежності України! Ця визначна дата навіки увійшла в
історію нашої держави золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову
епоху в житті нашого народу, законодавчо закріпила його вікові демократичні прагнення до національного відродження і духовної свободи. Сьогодні
Україна відновлюється економічно та духовно тільки завдяки тому, що до
цього долучаються талановиті, волелюбні, працьовиті люди. Саме такими є
ви, шановні залізничники, дорогі колеги.
Віримо, що спільними зусиллями нам вдасться зробити життя кожного
залізничника заможним, красивим і гідним поваги. А наша галузь завжди
буде взірцем служіння своїй справі та рідній Україні. Сьогодні перед працівниками залізничного транспорту держава ставить важливі та непрості
завдання: оновлення рухомого складу, будівництво нових вокзалів, модернізація залізничної інфраструктури, збільшення швидкостей та європейського рівня комфортності поїздів, підготовка до організації перевезень під час
проведення чемпіонату Євро-2012. Впевнені, що багатотисячному колективу залізничників під силу будь-які завдання та цілі.
Бажаємо вам успіхів, здоров’я, щастя та благополуччя. Нехай надія на
краще життя надихає вас на нові звершення, на нові добрі справи в ім’я нашої України та майбутніх поколінь. Нехай мир і злагода панують у нашому
домі.
Зі святом вас! З Днем незалежності!
Генеральний директор
Укрзалізниці
Василь МЕЛЬНИЧУК

Голова профспілки залізничників
і транспортних будівельників
Вадим ТКАЧОВ

ІГОР ШИМЕЧКО

виконав
олімпійське
завдання

Успішно
дебютував
на
Олімпійських іграх у Пекіні важкоатлет-залізничник Ігор Шимечко. У
найкращих спробах на помості наш
важковаговик зафіксував у ривку
штангу вагою 201 кг, а в поштовху –
232 кг. За сумою двох вправ (433 кг)
Ігор посів високе п’яте місце у надважкій категорії. Нагадаємо, що перед нашим атлетом стояло завдання
потрапити до шістки найсильніших.
Тож Ігор Шимечко блискуче із ним
упорався. Із цим досягненням його
вітає увесь трудовий колектив
Львівської залізниці.
А олімпійське “золото” у цій категорії завоював німець Маттіас
Штайнер із сумою 461 кг. Другим
став Євгеній Чігішев з Росії – 460 кг
у сумі. Третім із сумою 448 кг фінішував Вікторс Скербатійс із Латвії.

Наказом начальника державного
територіально-галузевого об’єднання
“Львівська залізниця” призначені:
ТОВТ Юрій Степанович – начальником відокремленого підрозділу “Вокзал Ужгород”
ЛУЦІВ Михайло Іванович – начальником відокремленого підрозділу “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд № 4”

