Шановні українці, колеги!
Щиро вітаю з визначним святом для нашої держави – 19-ю річницею незалежності України!
День незалежності – велике спільне свято для всіх нас, українців. Сьогодні нашій молодій демократичній державі виповнилось
дев’ятнадцять років. На шляху зростання нам із вами ще багато належить зробити в майбутньому, аби зміцнити Україну, покращити добробут кожного громадянина.
Галузь транспорту та зв’язку є однією із рушійних сил української
економіки. Ми працюємо і будемо працювати, аби збудувати багату
та сильну країну. Шановні співвітчизники! Ми щодня маємо усвідомлювати, що кожен наш вчинок покликаний зробити державу, у якій живемо, кращою та багатшою – це стратегічна та головна мета нашого
Міністерства.
Від усього серця зичу всім успіхів та щастя!
Міцного здоров’я та благополуччя кожній українській родині!
Давайте спільними зусиллями щодня примножувати добробут та процвітання нашої держави!
Костянтин ЄФИМЕНКО,
Міністр транспорту та зв’язку України

Шановні залізничники!
Щиро вітаємо вас із Днем незалежності!
Ця визначна дата навіки увійшла в історію молодої держави золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову епоху в житті нашого народу, законодавчо закріпила його прагнення до національного
відродження, духовної свободи, економічного зростання, культурного
піднесення.
Знаменний день здобуття суверенітету став поворотною віхою в
історії залізниць України і могутнім стимулом для плідної, натхненної
праці для кожного з нас. Ми зуміли ввійти у світове співтовариство
і стали на шлях глобальних економічних і соціальних перетворень
виключно завдяки вольовим, талановитим, сильним та працьовитим
людям, якими є ви, шановні залізничники.
Сьогодні держава поставила перед нами нові важливі завдання:
розвиток швидкісного руху, оновлення рухомого складу, модернізацію інфраструктури, збереження у складних економічних умовах кадрового, наукового та освітнього потенціалу. Нема сумніву, що ми ці
завдання виконаємо. Попереду – плідні трудові будні, що принесуть
українським залізницям вагомі та реальні здобутки, гарантований соціальний захист працівників.
Від усієї душі зичимо вам, дорогі залізничники, вашим рідним та
колегам міцного здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі,
подальших успіхів у всіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України, добробуту її народу.
Зі святом вас!
Михайло КОСТЮК,
генеральний директор
Укрзалізниці

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

Шановні залізничники!

Фоторепортаж із ремонтних
робіт на станції Коршів –
на 2 стор.

ШАНОВНІ ЗАЛІЗНИЧНИКИ!
Від усього серця вітаємо вас із Днем незалежності –
світлим святом Української Державності!
Це не просто День народження держави. День незалежності – це свято, коли щорічно зустрічаються Минуле
і Майбуття України. Минуле має вселяти мудрість.
Майбуття повинно виховувати в нас відповідальність за
прийняття рішень. Це свято пам’яті про цілі покоління
наших предків, що творили націю й боролися за державність,
а також час, коли варто думати про день завтрашній, про
майбутні покоління, про нашу відповідальність перед історією.
Зі святом вас!
Голова Львівської обласної
організації партії “Відродження”
Іван ГРУНИК

Прийміть щирі вітання з нагоди найголовнішого свята нашої держави – Дня незалежності України.
Проголошення незалежності 19 років тому реалізувало вікові прагнення народу до національного відродження і духовної свободи, відкрило шлях до економічного зростання та культурного піднесення.
Роки незалежності стали випробовуванням для українців на
зрілість, мудрість та стійкість життєвих принципів. Нині ми усвідомлюємо, що творення держави – її сьогодення і майбутнього – наш
спільний обов’язок. Переконані, що відданість своїй справі, високий
професіоналізм, відчуття патріотизму стануть надійною запорукою
створення Української держави європейського зразка.
Кожен із нас, своєю плідною працею примножуючи здобутки залізниці, робить власний внесок у справу розбудови всієї України.
Сьогодні наше завдання, завдання усіх громадян України – зробити
усе, щоб наблизити пору її розквіту. Успіх держави – це об’єднання зусиль мільйонів її громадян у єдиному прагненні задля зміцнення сили
і слави своєї країни.
У цей урочистий день бажаємо вам міцного здоров’я та довгих
років життя. Нехай не міліє джерело нашої віри, надії і любові до рідної
землі, додається енергії, снаги і впевненості у власних силах і переконаннях. Нехай наші серця наповнюються гордістю за нашу державу,
прагненням до єдності та порозуміння, а наша наполеглива праця
буде надійною запорукою щасливого майбутнього.
Богдан ПІХ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Наказом генерального директора Укрзалізниці призначені:
ХАРЛАН Володимир Іванович – заступником начальника ДТГО
“Львівська залізниця”– начальником служби колійного господарства
ПЕТРУШЕВИЧ Василь Петрович – начальником Івано-Франківської
дирекції залізничних перевезень – заступником начальника ДТГО
“Львівська залізниця”
Наказом начальника ДТГО “Львівська залізниця” призначені:
ЧЕЙПЕШ Олег Миколайович – першим заступником начальника
служби вагонного господарства
МЕЛЬНИЧУК Володимир Богданович – начальником вагонного
депо Коломия

