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Лише самовіддана фахова праця
є найвищою цінністю
у цьому нестабільному світі
Шановні залізничники!
Із професійним святом додаємо ще один рік до життя нашої залізниці – найстарішої з-посеред
усіх магістралей України. Для нашого трудового колективу цей рік був напруженим, сповненим досягнень та випробувань. Згадаймо разом у святковий день усе добре, що нам вдалося здійснити за
цей час і збережімо як досвід все, що довелося долати ціною важких зусиль. Понад 60-тисячний колектив Львівської залізниці неодноразово доводив свою здатність ліквідовувати наслідки природних та техногенних катастроф. Тож є впевненість у тому, що спільними зусиллями нам вдасться
мінімізувати нові виклики сьогодення.
Наше професійне свято ми зустрічаємо у напруженій роботі, розуміючи, що лише високоякісна,
кваліфікована праця – найвища цінність у нашому нестабільному світі, запорука впевненого руху
вперед усього трудового колективу. Пам’ятаймо про те, що наша трудова згуртованість, наша самовідданість, наш досвід і спільна життєва мудрість є основними чинниками нашого добробуту.
Щиро вітаємо Вас, дорогі залізничники, із професійним святом! Нехай Вам щастить на усіх життєвих та трудових маршрутах. Бажаємо Вам та Вашим сім’ям здоров’я, щастя, родинного затишку, достатку, творчого натхнення, сил та наснаги реалізувати всі добрі задуми.
Михайло МОСТОВИЙ,
начальник ДТГО “Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього комітету профспілки

Пишно восени
Квітнуть хризантеми,
Теплоту розмов
Розносять антени!
Радій, колектив, Свято на порозі,
Хай усім щастить
У важкій дорозі.
Світлофор завжди
Хай зеленим світить,
Вперед, поїзди, –
Графік шлях намітить!
Наповниться знов
Здобутків криниця,
Повагу й любов –
Святкуй, залізнице!
Вперед до мети
З експресом столичним
Гордо летить
Ім’я – залізничник!
І будуть тоді
Щасливими лиця,
Працюй і радій,
Моя залізнице!
Людмила САМОЙЛОВА,
провідний інженер
з експлуатації станції Ужгород

Подорожуватимемо
за “єдиним квитком”
З ініціативи Міністра транспорту та зв’язку Йосипа
Вінського в Україні впроваджується система “Єдиний
квиток”, яка діє на даний час у країнах Європи. Система
оптимізує фінансові розрахунки та полегшить керування транспортними потоками. А пасажири отримають
можливість через Інтернет замовляти наскрізні квитки
на всі види транспорту із одного населеного пункту в інший, навіть якщо між ними немає прямого сполучення.
Скажімо, із села до обласного центру – автобусом, далі
– поїздом до міста, а з міста літаком за кордон – і на весь
цей шлях – один наскрізний квиток, який можна буде
придбати в одному місці: туди і назад. Квитки продаватимуться через поштові відділення. Оплату можна буде
здійснити різними способами, – повідомляє прес-центр
Мінтрансзв’язку.
Система “Єдиний квиток” також дасть можливість
пасажиру залишити заявку на квиток, якщо місць нема,
із зобов’язанням викупити квиток при появі місць, оперативно отримувати інформацію стосовно змін у розкладі чи
зміні маршрутів, залишати свої побажання та пропозиції.
Нині у Міністерстві транспорту та зв’язку триває
розробка концепції та поетапного плану впровадження
системи “Єдиний квиток”, визначено проект Web-Interface
основного порталу. А до запуску пілотного варіанту
транспортники вже готові.

НАДІЙНІ ВІДСОТКИ –
ВІД НАДІЙНОГО БАНКУ
АБ “Експрес-Банк”
до Дня залізничника пропонує
акційний депозитний вклад
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вклад можуть оформити фізичні особи, які
отримують заробітну плату за допомогою
платіжних карток НСМЕП або VISA від
АБ “Експрес-Банк”.

