НОВИНИ

Згадаймо
про Георгія Кірпу
20 липня цього року мало б виповнитися 65 років
колишньому Міністру транспорту та зв’язку України
– Генеральному директору Укрзалізниці Георгію
Миколайовичу Кірпі. У багатьох людей в Україні і за
її межами залишилися добрі спогади про цю непересічну особистість, про спілкування з ним, про добрі
справи, які він робив. Тому до ювілейної дати МГО
“Фонд ім. Г. М. Кірпи” оголошує творчий літературний
конкурс під назвою “Я запам’ятав Кірпу таким”. На конкурс прийматимуть літературні твори, в основу яких
покладені спогади про враження від безпосереднього
спілкування з Георгієм Миколайовичем Кірпою, і твори про те, чим запам’яталася його діяльність людям,
які не були знайомі з ним особисто. Обсяг творів – не
обмежений. Конкурс триватиме до 1 липня 2011 р.
Авторів кращих творів правління МГО “Фонд
ім. Г. М. Кірпи” відзначить дипломами та цінними
подарунками.
Твори надсилати поштою на адресу: МГО “Фонд
ім. Г. М. Кірпи”, вул. Стадіонна, 5, м. Київ, 03035 або
на електронну пошту: fond@fondkirpa.com.ua

Станція Свалява
вантажить
мінеральні води
Упродовж першого кварталу 2011 року на станції
Свалява Ужгородської дирекції залізничних перевезень навантажено 107 вагонів мінеральної води. Як
повідомила старший товарний касир станції Тетяна
Чубірка, мінеральні води – це основний вантаж станції
Свалява, яка співпрацює з трьома основними підприємствами, зокрема, ВАТ “Свалявські мінеральні води”,
ТОВ “Корпорація Українські мінеральні води” та МПП
“Алекс”. На початку минулого року вони повернулися
на залізничний транспорт для відвантаження своєї
продукції, а до цього часу відправляли воду автомобільним транспортом. Внаслідок подорожчання пального підприємствам стало вигідно відправляти свою
продукцію залізничним транспортом. Наразі з кожним
місяцем спостерігається збільшення обсягів навантаження мінеральної води. У січні цього року на станції
було навантажено 30 вагонів мінералки, у лютому – 32
вагони, а в березні вже 45 вагонів.
ПРО ГОЛОВНЕ

М

инулого тижня на Львівській залізниці відбувся ІІ тур конкурсу на звання “Кращий
провідник”. На сцені Ковельського будинку
залізничників свою майстерність демонстрували
13 провідників вагонів пасажирських та моторвагонних депо залізниці – переможці першого туру
конкурсу, який відбувся на підприємствах господарства в лютому цього року. На думку організаторів, конкурс дає можливість перевірити знання
та вміння провідників перед початком напруженого
сезону літніх пасажирських перевезень. Крім того,
головною метою дорожнього турніру професійної
майстерності є підвищення якості та культури
обслуговування пасажирів, удосконалення системи надання послуг та обмін досвідом.
Найкраще із завданнями конкурсної програми, яка
складалася з чотирьох етапів, на думку кваліфікованого
журі, впоралася провідник пасажирського вагонного депо
Ковель Катерина Михалевич. Друге місце в конкурсі посіла провідник пасажирського вагонного депо Львів Юлія
Герасимчук. Замкнув трійку призерів серед провідників
пасажирських вагонів провідник пасажирського вагонного депо Чернівці Роман Сідлярчук. У такому ж порядку
розташувалися команди пасажирських вагонних депо в
загальному заліку. Переможцем конкурсу професійної
майстерності серед провідників пасажирських вагонів
моторвагонного рухомого складу в поїздах підвищеного комфорту стала провідник моторвагонного депо
Королево Тетяна Козмович.
Продовження на 4-5 стор.

