ПОСВІДЧЕННЯ –
НЕ КВИТОК
Значна кількість працівників відокремлених підрозділів залізниці, які часто користуються приміським залізничним транспортом, досі не має проїзних
документів – форми № 4. Відповідно до
вказівки начальника залізниці Михайла
Мостового, з 15 вересня таких пасажирів вважатимуть безквитковими. При
виявленні ревізорами безквиткових пасажирів-залізничників останні будуть змушені сплатити тариф проїзду і штраф
або вийти з поїзда. При пред’явленні на
право безкоштовного проїзду службового
посвідчення без форми № 4 ревізори та
провідники його вилучатимуть.

Видається з 15 лютого 1910 року № 34 (7788) 5 вересня 2008 року

МІСТ, ЩО ПОСТАВИТЬ КРАПКУ
У ПЕРЕМОЗІ НАД СТИХІЄЮ

З

дається, вже минуло доволі часу, відколи повінь завдала шкоди західному регіонові. Все погане швидко забувається, от і
в думках людей вже зовсім інші турботи. Та ще не скоро забудуть той страшний час ті, в чиїй господі “панувала” вода. Те ж
стосується й залізничного господарства. Найбільші пошкодження, яких завдала повінь, вже усунено, нагороджено людей, які майже
цілодобово працювали під час відновлювальних робіт. …А роботи
тривають і далі.
Минулої п’ятниці відбулася робоча поїздка начальника залізниці Михайла Мостового та керівного складу до моста на дільниці
Завалля-Вижниця. Зараз там тривають роботи з його відновлення. Нагадаємо, під час повені вода знесла опору моста та прогін.
Продовження на 2 стор.
Фото Юрія ЮХНИЦЬКОГО та Ірини МИКОЛАЄНКО

До Львова з олімпійського Пекіна
З урочистої події розпочалася у вівторок, 2 вересня, нарада керівного складу залізниці. В залі засідань
залізничники вітали з поверненням із Пекіна важкоатлета “Локомотива” Ігоря Шимечка. Нагадаємо, на XXIX
Олімпійських іграх, що відбувалися у столиці Китаю, наш
штангіст гідно представив Львівську залізницю, посівши
п’яте місце у суперважкій категорії. Із вдалим олімпійським дебютом спортсмена привітав начальник залізниці
Михайло Мостовий. Михайло Васильович подякував
атлету за популяризацію спортивних досягнень магістралі у світі, побажав подальших успіхів і вручив цінний
подарунок – ноутбук та грошову премію. Ігор Шимечко
поділився із присутніми враженнями від першої участі в
олімпіаді, висловив вдячність керівництву залізниці та
дорпрофсожу за активну підтримку і постійну увагу до
розвитку фізичної культури і спорту, а також вручив Михайлові Мостовому олімпійські сувеніри.
Фото Андрія ВЕЗДЕНКА
Розмова з учасником XXIX Олімпійських ігор в Пекіні,
важкоатлетом Ігорем Шимечком – у наступному номері газети.

Апарат безпеки руху інформує

“Вполювали” релейну шафу
Дикий за формою та змістом випадок трапився 31 серпня цього року на
залізничному переїзді, що не охороняється, розташованому на 321 км перегону Антонівка-Язвінка Рівненської дирекції. Невідомі особи розстріляли із
мисливської рушниці... релейну шафу. Не вполювавши дичини і, можливо,
перебравши оковитої, мисливці-невдахи вирішили “розважитися” із майном
залізниці, поставивши під загрозу безпеку руху поїздів і автотранспорту. З
місця події зловмисники зникли, зараз їх розшукують правоохоронці.

Гулянка закінчилася на переїзді
Мабуть, добре погуляв упродовж вихідних мешканець Закарпаття
Є.Сівак, який уночі минулої неділі, очевидно, “під мухою”, сів за кермо ГАЗ66 і, наближаючись до залізничного переїзду, що розташований на 200 км
перегону Кострино-Жорнава Ужгородської дирекції, “не помітив” опори лінії
електропередач основного живлення СЦБ. Зачепивши кузовом опору, яка
була за 60 м від переїзду, некерована вантажівка затягла її на переїзд,
пошкодивши шлагбаум.

