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Наш передплатний індекс:
– для фізичних осіб - 30223,
– для юридичних осіб - 95892.
Передплатна вартість
разом з оформленням:
● для фізичних осіб –

12 місяців –

76 ãðí 02 êîï.
6 місяців –

38 ãðí 61 êîï.
● для юридичних осіб –

12 місяців –

136 ãðí 02 êîï.
6 місяців –

Видається з 15 лютого 1910 року № 43 (7847) 30 жовтня 2009 року

68 ãðí 61 êîï.

Фото Юрія ЮХНИЦЬКОГО

Ìð³ÿ, ùî ñòàëà ðåàëüí³ñòþ
Щ

е шість років тому Ужгород – “ворота” України у Західну Європу
– був єдиним обласним центром,
що не мав сучасного вокзального комплексу. Нині Ужгородський вокзал – один
із найгарніших в Україні. У жовтні минуло
п’ять років з того часу, як новий двірець у
всій красі відчинив свої двері перед пасажирами. Зведений за ініціативи та активної
підтримки тодішнього Міністра транспорту та зв’язку України – Генерального
директора Укрзалізниці Георгія Кірпи,
красень-вокзал в Ужгороді заслужено
вважається окрасою міста.
Продовження теми на 3 стор.

Віримо, що нас
чекає славна доля!
Прийміть сердечні привітання з професійним святом – Днем залізничника!
Нинішній рік став для нас непростим випробуванням на витривалість
і стійкість, він показав, наскільки сильною та згуртованою є трудова родина
залізничників. У важливий момент кожен із вас подав руку допомоги не лише
залізничній галузі, а й іншим галузям економіки. Без перебільшення цей вчинок
є подвигом заради майбутнього залізниць та всієї України.
Незважаючи на складні економічні умови, залізничники й цього року продовжують успішно втілювати в життя свої плани та задуми. Яскравим прикладом цього є будівництво других колій на дільниці Миколаїв – Долинська, електрифікація дільниці Полтава – Кременчук, удосконалення системи продажу
квитків через Інтернет, планомірна підготовка до Євро-2012, успіхи в залученні
кредитних коштів і багато іншого.
Особливо хочеться наголосити на позитивних зрушеннях, що відбулися на
шляху реформування залізничного транспорту. Сподіваємося, що це відкриє
для нашої галузі друге дихання, допоможе їй стати сильнішою та конкурентоспроможною. Віримо, що нас чекає славна доля, сповнена трудових перемог
та гордості за свої досягнення.
У день професійного свята бажаємо вам успіхів, наснаги, сміливих проектів, здоров’я та родинного затишку. Нехай ніколи не полишають вас надія, віра
та любов.
Керівництво Укрзалізниці та профспілка залізничників і транспортних будівельників України докладуть усіх зусиль для покращення вашого життя, адже
ви цього гідні. Низький вам уклін за відданість обраній справі та щира вдячність
за плідну роботу.
Генеральний директор
Укрзалізниці
Михайло КОСТЮК

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

Разом ми здатні успішно
витримати всі випробування
Дорогі колеги-залізничники! Щиро вітаємо вас із професійним святом –
Днем залізничника!

Від часу виникнення наша професія не була легкою. За будь-якої погоди,
у вихідні чи святкові дні залізничник – на робочому місці. Від його професійної майстерності, здатності швидко та точно аналізувати ситуацію, вирішувати
проблеми залежить настрій та комфорт десятків і сотень тисяч людей, що перебувають в дорозі. Незважаючи на складну економічну ситуацію в державі,
сьогодні залізничники роблять все заради збереження і подальшої розбудови
українських магістралей, техніко-економічного піднесення в галузі. Окрім кризи, на міцність нас часто випробовує і погода. Минулого року ми протистояли повені, а цього року два тижні тому наші колеги з перевальних дільниць
три доби боролися зі сніговими заметами. Однак попри усі складнощі ми не
раз довели, що залізничники – великий згуртований колектив, який здатен успішно пройти усі випробування. Серед наших основних цьогорічних здобутків
– відкриття сполучення Львів-Краків-Вроцлав, пуск в експлуатацію оновленого
дизель-поїзда “Нічлава”, відкриття мийних комплексів у моторвагонному депо
Львів та пасажирському вагонному депо Львів.
Наші залізничні трудові колективи неодноразово підтверджують свій професіоналізм і фаховість, здобуваючи перемоги у дорожньому та галузевому
змаганнях.
Шановні колеги! Ми поважаємо вашу працю, цінуємо внесок кожного з вас
у нашу спільну справу, спрямовану на утвердження та розвиток залізничної
галузі. У цей святковий осінній день бажаємо вам прихильної долі, міцного
здоров’я, щастя, добра, миру і злагоди. Хай у всіх справах вас супроводжують
людська вдячність, повага та порозуміння, а життєві негаразди оминають ваші
родини. Бажаємо вам невичерпної енергії, успіху та життєвого оптимізму і хай
усіх нас Бог благословить на добрі справи.
Начальник
ДТГО “Львівська залізниця”
Михайло МОСТОВИЙ

Голова дорожнього
комітету профспілки
Андрій СЕНИШИН

