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НЕБЕЗПЕЧНІ “ПРОГУЛЯНКИ”
ПО КОЛІЯХ
Д

есятого серпня цього року на залізниці розпочався місячник “Людина на колії”, спрямований на зменшення випадків травмування на колії сторонніх осіб. У рамках акції
минулого четверга працівники воєнізованої охорони здійснили
рейд на приміському вокзалі станції Львів із метою затримання
порушників правил безпеки. Ранковий час вибрали не випадково, оскільки саме зранку, під час інтенсивного руху приміських
поїздів, зафіксовано найбільше випадків таких порушень з боку
пасажирів.
Приємно відзначити, що масового порушення правил безпеки (переходу колій у невстановлених місцях тощо) не було
зафіксовано – усі пасажири чемно йшли на вихід до турнікетів.
Проте на сам кінець позитивне загальне враження зіпсував один
спритний чолов’яга, що стрибнув на колію за 30 метрів від службового проходу й намагався сісти в поїзд. Порушником виявився добре відомий усім пасажирам цього напрямку продавець
печива, вафель, морозива в поїздах. У профілактичній бесіді з
порушником стрільці воєнізованої охорони обмежилися суворим попередженням. Варто сподіватися, що таке гуманне покарання змусить цього чоловіка ставити порядок та дотримання
правил безпеки на залізниці вище за власні “бізнесові” справи.
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24 серпня – День незалежності України
Шановні залізничники!
Щиро вітаємо вас з Днем незалежності України! Це свято, з яким
мільйони наших співвітчизників пов’язують надії на подальший розвиток
України, розбудову економіки та зміцнення її державності.
Вісімнадцять років тому відбулося народження нової незалежної і самостійної України. За минулі роки наша Вітчизна пережила безпрецедентні
за своїми масштабами і глибиною соціально-економічні та політичні перетворення. За ці часи ми зуміли ввійти у світове співтовариство як суверенна держава і стали на шлях глобальних економічних й соціальних
перетворень виключно завдяки тому, що до цього долучаються талановиті,
волелюбні, працьовиті люди. Саме такими є ви, шановні залізничники.
Адже саме працівники сталевих магістралей завжди були в першому ешелоні розбудови незалежності, виконували найскладніші завдання
Уряду. Нині держава ставить перед нами нові важливі та непрості завдання: розвиток швидкісного руху, оновлення рухомого складу, модернізація
інфраструктури, збереження у складних економічних умовах кадрового,
наукового та освітнього потенціалу й немає сумніву, що ми ці завдання
виконаємо.
Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, родинного добробуту, душевної
рівноваги та впевненості в майбутньому.
Зі святом вас! З Днем незалежності!
Генеральний директор
Укрзалізниці
Михайло КОСТЮК

Голова Федерації профспілок
транспортників України, Голова профспілки
залізничників і транспортних будівельників України
Вадим ТКАЧОВ

Шановні залізничники!
Щиро вітаємо вас з 18-ою річницею
незалежності України!
24 серпня український народ вшановує найголовніше свято нашої держави – День незалежності. Разом із тим – це день пам’яті про цілі покоління
українців, що творили націю і боролися за державність, а також час, коли
варто думати про день прийдешній, про майбутні покоління, про нашу відповідальність перед історією, адже історія ніколи не закінчується, ми творимо її щодня.
Нам судилося стати учасниками творення новітньої української держави, втілювати у реальність одвічну мрію нашого народу. Це велика честь і
велика відповідальність перед власним сумлінням, родиною і прийдешніми
поколіннями. Саме від кожного з нас залежить, якою бути нашій державі, як
житимуть наші діти, онуки й правнуки.
Дорогі залізничники! Своєю напруженою повсякденною працею, згуртованістю, організаційними здібностями, цілеспрямованістю, сильним характером, толерантністю і небайдужістю до запитів людей ви забезпечуєте реалізацію завдань у справі утвердження української державності, правового
суспільства, соціально-економічного та культурного розвитку. Тож у це урочисте свято – День народження нашої держави – бажаємо, щоб ніколи не
міліло джерело вашої віри, надії і любові до рідної землі. Міцного здоров’я
вам, бадьорості духу, миру, злагоди, енергії, снаги, впевненості у власних
силах і переконаннях. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.
Начальник
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