Шановні залізничники!
Від щирого серця вітаємо Вас із наступаючим
Новим 2011 роком та Різдвом Христовим!
Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть у кожен дім добро, мир і достаток.
Щиро бажаємо, аби 2011 рік був щедрим для вас на
добрі справи та творчі успіхи, приніс із собою смак
нових перемог, упевненість у правильності обраної
мети та енергію для її досягнення.
Новий рік приходить до нас не лише з подарунками, але і з завданнями. Він знаменує початок
нового етапу в житті, народження свіжих ідей та сміливих планів на майбутнє. Чимало із них пов’язані з
урочистою датою – 150-річчям залізниць України та
Львівської магістралі, як найстарішої серед залізниць України. Тож попереду чимало справ, які треба
здійснити, рішень, які треба прийняти, висновків,
які треба зробити. Зичимо, щоб у наступному році
нам із вами усе вдавалося, щедрі нагороди приносила праця, любов та гармонію дарувала родина.
Хай доля увесь наступний рік обдаровує кожного
з вас усілякими гараздами та благополуччям! Хай
шлях до мети буде вдалим, хай удача буде вашою
вірною супутницею, а негаразди залишаться у вчорашньому дні.
Шановні колеги! Від душі бажаємо, щоб наступний рік приніс до Ваших осель стабільність, достаток, спокій і любов. Хай ніколи у Ваших душах не
згасає вогонь надії, любові і добра! Хай Бог благословить усіх нас на добрі справи, а дорогу в майбуття хай осяє нам яскрава Різдвяна Зірка!
З Новим роком, шановні колеги, з Різдвом
Христовим!
Богдан ПІХ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Шановні колеги!

ПРО ГОЛОВНЕ

Д

вадцять третього грудня близько о пів на другу годину дня до першого перону Львівського
вокзалу прибув швидкісний поїзд із Києва.
Спецрейсом зі столиці України до Львова прибула делегація у складі Віце-прем’єр-міністра – Міністра інфраструктури України Бориса Колеснікова, генерального
директора Укрзалізниці Михайла Костюка, начальників
залізниць України та групи журналістів. Мета поїздки – інспекція швидкісного сполучення між Києвом та
Львовом у рамках масштабної програми підготовки до
проведення фінальної частини чемпіонату Європи з
футболу 2012 року.
На підсумковій нараді, яка відбулася в Будинку науки і техніки локомотивного депо Львів-Захід, Віцепрем’єр-міністр – Міністр інфраструктури позитивно
оцінив підготовку Львівщини до проведення Євро-2012.
Борис Колесніков повідомив, що навесні 2012 року
заплановане відкриття руху швидкісного потяга зі
Львова до Києва, який долатиме відстань між містами
за 4,5 години.
Продовження на 4 стор.

ПРИЗНАЧЕННЯ

ÍÀÊÀÇÎÌ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ
ÄÒÃÎ “ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÇÀË²ÇÍÈÖß” ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍ²:

СТЕПАНЮК Володимир Васильович – головним інженером
ВП “Служба приміських пасажирських перевезень”
ВОЙЦІХОВСЬКИЙ Ігор Дмитрович – начальником ВП “Центр
професійного розвитку персоналу”
Шановні читачі, наступний номер “Львівського залізничника”
вийде у п’ятницю, 14 січня 2011 року.

ХРОНІКА РУХУ

Поїзд довезе до Карпат
У зимовий період 2010-2011 рр. залізничники забезпечили любителям активного відпочинку комфортну
подорож у мальовничі Карпати, запровадивши два нові
маршрути, якими курсуватимуть поїзди: №515/516 КиївВорохта-Київ та №551/552 Донецьк-ДніпропетровськВорохта.
За інформацією прес-центру Львівської залізниці, поїзд №515/516 сполученням Київ–Ворохта–Київ (із
24.12.10 року до 14.01.11 року) курсуватиме по парних
числах, відправлятиметься з Києва о 19:22, прибуватиме до Івано-Франківська о 05:22, до Ворохти – о 08:00.
Зворотно з Ворохти відправлятиметься (з 25.12.10 року
до 15.01.11 року) по непарних числах о 20:22, з ІваноФранківська – о 23:02, прибуватиме до Києва о 10:50.
Поїзд №551/552 Донецьк–Дніпропетровськ–Ворохта
відправлятиметься з Донецька (з 25.12.10 року до 15.01.11
року) о 08:30, з Дніпропетровська – о 12:36, прибуття до
Івано-Франківська о 06:00, до Ворохти – о 08:35. Зворотно
з Ворохти о 20:22, з Івано-Франківська – о 23:02, прибуватиме до Дніпропетровська о 17:28, до Донецька – о
21:30. Обидва потяги слідуватимуть через станції Львів,
Івано-Франківськ, Яремче. Додаткову інформацію про
курсування поїздів, вартість квитків та наявність вільних
місць можна дізнатися за телефонами довідкових бюро
вокзалу станції Київ (044) 503-70-05; Львів (032) 226-2068; Івано-Франківськ (034) 259-22-23; Донецьк (062) 30540-59; Дніпропетровськ (056) 250-22-94.
Залізничники звертають увагу пасажирів на зручність
розробленого графіка руху поїздів. Пасажири сідатимуть
у потяги ввечері, прибуватимуть до карпатського регіону
вранці. Крім того, до складів цих поїздів включені автомобілевози, цією послугою можуть скористатися всі охочі
продовжити подорож Карпатами на власному авто.

Наближаються найбільш довгоочікувані, теплі
та радісні свята – Новий рік і Різдво Христове. У
них втілилося все – народження нової мрії, примирення і згода, єднання та віра.
Рік, що минає, був у цілому успішним для галузі, подарував нам цілу низку важливих звершень
і надій, був сповнений творчою працею, насичений
значними подіями. Нам вдалося подолати труднощі, вийти на більш високі виробничі показники,
реалізувати заплановане. Все це стало можливим завдяки вашій самовідданій праці. Дякуємо
всім, хто впродовж року прокладав нові колії,
електрифікував дільниці, керував локомотивами,
обслуговував пасажирів у поїздах та на вокзалах, лікував залізничників у відомчих лікарнях та
поліклініках, готував для магістралей кваліфіковані
кадри – усім, хто свідомо і чесно працював на благо транспортної галузі. Адже Укрзалізниця завжди
об’єднувала відданих своїй справі професіоналів
та однодумців.
Дорогі залізничники! У наступному році ми
святкуємо ювілей – 150-річчя залізниць України.
Хоча сьогодні нам доводиться працювати в нових
непростих умовах, мобілізуючи резерви, знаходячи нові підходи і нестандартні рішення, у нас є
все, щоб з честю виконати завдання, поставлені
часом.
Бажаємо вам і вашим сім’ям міцного здоров’я,
щастя, успіхів у всіх добрих починаннях! Нехай
Новий рік подарує кожному здійснення заповітних
бажань, започаткує нові проекти, зміцнить віру в
майбутнє.
Щасливого Нового року та веселих Різдвяних
свят!
З повагою
Михайло КОСТЮК,
Вадим ТКАЧОВ,
генеральний директор голова Федерації профспілок
Укрзалізниці
транспортників України,
голова профспілки залізничників
і транспортних будівельників України

