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Шановні ювіляри!

Шановні залізничники Львівської магістралі!

Щиро вітаю вас із 150-річчям Львівської залізниці! В усі
часи залізниця була одним із
основних та найдоступніших
видів транспортного сполучення, живою артерією в системі
життєзабезпечення будь-якої
цивілізованої країни.
Найстаріша на українських
теренах Львівська залізниця була
і залишається нині вагомою і, почасти, визначальною складовою
економічного комплексу Західної
України.
Знаково, що свій ювілей Львівська залізниця відзначає у рік 20-ї річниці незалежності України.
Успішно подолавши труднощі, які виникли на нелегкому шляху здобуття та утвердження новітньої Української держави в перші роки її
існування, колектив залізниці продемонстрував фаховість і засвідчив перспективність свого поступу.
Сьогодні Львівська залізниця є головними воротами держави
до країн Європейського Союзу. Реконструйовано десятки станцій,
побудовано нові вокзали, модернізовано великі станції, впроваджуються сучасні технології і поліпшується якість послуг.
Вірю, що й наступні роки стануть періодом ефективного розвитку залізничної галузі – її економічних показників, впровадження
європейських стандартів і забезпечення повного спектру якісних
послуг та комфортних транспортних умов.
Бажаю вам і вашим родинам, шановні залізничники, міцного
здоров’я, добра, життєвих гараздів та родинної злагоди!
Голова Чернівецької
обласної державної адміністрації

Михайло ПАПІЄВ

Щиро й сердечно вітаю трудовий колектив Львівської залізниці з нагоди 150-річчя
з часу її заснування!
Практично кожен житель
нашої області користувався
послугами залізничників як
пасажир або замовник вантажних перевезень. І маю всі
підстави стверджувати, що
волиняни задоволені роботою
Львівської залізниці, до складу
якої колії на Волині входять
з 1953 року. Саме з того часу
теж давня Ковельська залізниця стрімко розбудувалась,
що дало потужний поштовх
економічному розвитку краю,
сприяло зростанню комфорту
та добробуту населення.
Ось уже півтора століття
Львівська залізниця є вагомою
складовою економічного комплексу Західної України і сповна відповідає назві залізничного “вікна в Європу”, забезпечуючи міжнародну співпрацю через 17 прикордонних переходів. Вона зустрічає
свій вагомий ювілей з добрими здобутками і чіткими перспективами. І все це – завдяки самовідданій праці багатотисячного колективу, який сумлінно виконує свої обов’язки у сфері перевезень.
Глибоко переконаний, що будете виконувати їх так і надалі, адже
ваша магістраль є високооснащеним державним підприємством із
сучасною матеріально-технічною базою та висококваліфікованими
кадрами.
Бажаю вам, дорогі друзі, невичерпної наснаги, упевненості у
завтрашньому дні, наполегливості у досягненні своєї мети, нових
вагомих успіхів в ім’я розквіту незалежної України!
Хай ваш славний 150-літній трудовий шлях продовжиться новими масштабними задумами та звершеннями!
Голова Волинської
обласної державної адміністрації
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Борис КЛІМЧУК

Прийміть найщиріші вітання зі славним
ювілеєм – 150-річчям Львівської залізниці!
Ось уже півтора століття ті, хто причетний до
праці на Львівській залізниці, по праву називають магістраль своєю долею.
У різні часи Львівська залізниця була, є, і,
безперечно, буде міцною опорою економіки
України й Галичини зокрема.
Сьогодні Львівська залізниця – з доброю організацією перевезень, забезпеченням комфорту
для пасажирів – є важливим центром у транспортних перевезеннях мiж Сходом та Захiдною
Європою, окрасою магістралей нашої держави.
Саме тому 150-річний ювілей Львівської залізниці – свято не лише для працівників та ветеранів магістралі, але й для усіх підприємствпартнерів і колег. Адже Львівська магістраль є яскравим прикладом продуктивного
меценатства, значним стимулом у розвитку промисловості Івано-Франківщини.
Тож спасибі, шановні колеги, за вашу сумлінність, професіоналізм і небайдужість,
які заслуговують найвищої поваги.
Хай і надалі вашому дружному і працьовитому колективу вдається уміло оминати
скелі та рифи проблем на своєму шляху, упевнено крокувати до успіху.
Щиро бажаю кожному з вас, вашим сім’ям і родинам добробуту та благополуччя,
прихильної долі, вагомих здобутків у праці, миру, злагоди, невичерпної енергії і професійної удачі. З роси вам і води!
Голова Івано-Франківської
обласної державної адміністрації

Михайло ВИШИВАНЮК

Шановні працівники Львівської залізниці!
Четвертого листопада 1861 року до
Львова новозбудованою колією вперше прибув потяг. З тих пір минуло півтора століття. Львівська залізниця та її Ужгородський
відділок стали невід’ємними частинами
загальноукраїнської та європейської транспортної артерії, значним сегментом вітчизняної економіки. Тут постійно удосконалюється й модернізується залізничний парк,
зростають обсяги перевезень, з’являються
нові швидкісні маршрути, відновлюються
й будуються вокзали, підвищується рівень
обслуговування. Залізничники є активними
учасниками економічної співпраці із зарубіжними партнерами, беруть активну участь у
налагодженні прикордонних зв’язків. Тут виховані цілі покоління, трудові династії майстрів сталевих магістралей.
Ми високо цінуємо таку відповідальну і важливу для суспільства працю, без
якої вже неможливо собі уявити сучасного життя.
Шановні залізничники! Прийміть найщиріші вітання з нагоди 150-річчя
Львівської магістралі. Нехай самовіддача та професіоналізм будуть постійними супутниками у вашій нелегкій щоденній роботі на благо України, зокрема нашого
краю. Здоров’я вам, достатку, щастя та Божої благодаті!
Голова Закарпатської
обласної державної адміністрації

Олександр ЛЕДИДА

Шановні друзі!
Прийміть найщиріші привітання з
нагоди 150-річчя з часу початку роботи
Львівської залізниці!
Сьогодні важко уявити нормальне функціонування того чи іншого регіону без налагодженого залізничного сполучення.
Щоденно тисячі громадян, сотні установ та
організацій користуються вашими послугами.
Тому й таким шанованим є в суспільстві нелегкий фах залізничника.
З нагоди ювілею Львівської залізниці щиро
бажаю вам міцного здоров’я, сімейного благополуччя та достатку!
Нехай щира вдячність людей буде нагородою за вашу працю!
Голова Тернопільської
обласної державної адміністрації

Валентин ХОПТЯН

