ХРОНІКА РУХУ

Ліквідовано
наслідки стихії
За словами начальника технічного відділу Львівської
дирекції залізничних перевезень Миколи Воронича, залізничники оперативно усунули наслідки буревію, який завдав
чималої шкоди залізничним об’єктам на станції Ходорів.
Нагадаємо, що ввечері 9 червня сильний шквальний вітер та
інтенсивні опади дощу з градом пошкодили фасади, дахи, віконне скло, стіни та стелі п’яти станційних будівель, а також
зелені насадження довкола них.
– Працівники відокремлених підрозділів власними силами відремонтували пошкоджені будівлі та впорядкували
прилеглу територію, – зазначив Микола Воронич. – Десятки
побитих віконних шибок та зірваних листів шиферу замінили
новими на вокзалі, у товарній конторі, на посту електричної
централізації, на перонних опорах освітлення вокзалу встановили 25 нових плафонів і ламп, очистили територію вокзального комплексу від розбитого скла та шиферу, висадили
нові дерева та кущі. У період ремонту станція працювала у
звичному режимі.

У Коломиї відбувся молодіжний форум профспілки залізничників
і транспортних будівельників України

У прокуратурі діє
“гаряча лінія”

З метою забезпечення оперативного реагування на факти незаконного втручання контролюючих та правоохоронних
органів у діяльність підприємств, установ, організацій та інших господарських суб’єктів у прокуратурі Івано-Франківської
області та Івано-Франківській транспортній прокуратурі запроваджено “гарячу” інформаційну телефонну лінію.
Телефон “гарячої лінії” в обласній Івано-Франківській
прокуратурі: (0342) 75-24-21; в Івано-Франківській транспортній прокуратурі: 59-20-81.

ПРО ГОЛОВНЕ

І

з 19 по 21 червня на базі Коломийського ФСК
“Локомотив” Львівської залізниці відбувся Форум
молоді профспілки залізничників і транспортних
будівельників України, у якому взяли участь 78 молодих профактивістів, які представляли всі залізниці
України. Профспілкова молодь у неформальній обстановці – у вигляді тренінгів, інтелектуальних та
спортивних ігор – обговорила та осмислила актуальні проблеми, які нині хвилюють молодих залізничників,
висловила свої бачення ряду важливих питань залізничного профспілкового життя.
Діловий діалог про актуальні проблеми та потреби залізничної молоді з учасниками форуму вели перший заступник голови Ради профспілки залізничників і транспортних
будівельників України Михайло Сінчак, завідувач відділу
організаційної і кадрової роботи Ради залізничників і транспортних будівельників України Олександр Гнатюк, голова
дорожньої профспілкової організації Андрій Сенишин, перший заступник голови дорпрофсожу Олег Тхір. Участь у
форумі взяли начальник Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Сергій Пугач та голова територіального
комітету профспілки Івано-Франківської дирекції залізничних
перевезень Богдан Грицак.
Продовження на 4-5 стор.

Для подорожі з дітьми
потрібен оригінал свідоцтва
про народження
Укрзалізниця нагадує пасажирам, що, згідно зі змінами, зокрема до
п.2.29 “Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти
залізничним транспортом України”, внесеними Наказом Міністерства інфраструктури України №235 від 22.07.2011 р., для поїздки з дітьми віком
до 14 років у пасажирських поїздах необхідно при посадці в поїзд та на
шляху прямування мати при собі та пред’явити провіднику оригінал документа, який підтверджує вік дитини.

28 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

ОСНОВНИЙ УЧАСНИК КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ –
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД
Шановні залізничники!

Шановні колеги!

Сердечно вітаю вас із Днем
Конституції України!
28 червня 1996 року назавжди залишиться видатною подією в історії
українського народу. Обравши шлях
незалежного розвитку та закріпивши це
в Конституції, Україна підтвердила своє
прагнення розвиватися і зміцнювати
демократичну, соціальну, правову державу, одним із основних принципів якої
є забезпечення прав і свобод людини та
громадянина.
Україна сьогодні – це країна з економікою, що динамічно розвивається,
а залізниця завжди була і залишається
локомотивом її розвитку. Переконаний,
що її благополуччя багато в чому залежить від нашого вміння працювати, сумлінно виконувати обов’язки, знаходити
правильні рішення кожного дня. Тільки
разом ми можемо сприяти економічному
розвитку рідної держави.
Тож вітаю вас, дорогі залізничники, з
Днем Конституції! Нехай це свято додає
нам сил і впевненості для досягнення
поставлених цілей. Будьмо разом у процесі побудови демократичного суспільства та процвітаючої країни!
З повагою

28 червня 1996 року Верховна Рада України, висловлюючи
суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення та світовий досвід, прийняла Основний Закон України – Конституцію, яка стала
основою розбудови незалежної демократичної держави – повноправної учасниці світового співтовариства.
Цей день став державним святом, а Конституція увійшла в
суспільне життя як головний оберіг державності, демократії, незалежності і соборності України.
Витоки конституційного мислення йдуть від видатних українських державотворців – Володимира Великого,
Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, Пилипа
Орлика, Михайла Грушевського, Михайла Драгоманова,
Павла Скоропадського та ін.
Вшановуючи наших видатних попередників, ми віддаємо належне основній дійовій особі конституційного процесу – українському народу, невід’ємною частиною якого є усі працівники залізничної галузі і Львівської залізниці зокрема.
Демократичний розвиток ніколи не був легким, тож наберімося терпіння та віри у те, що ми й наступні покоління українців
житимемо в Україні, яку з гордістю можна назвати конституційно
розвиненою та правовою європейською державою.
Вітаючи усіх вас, шановні залізничники, з урочистим державним святом, висловлюємо впевненість, що громадянська злагода – найважливіше досягнення нашого суспільства
– стане запорукою позитивних змін у державі і якнайшвидшого
розвитку її економіки.
Розбудова України, а отже, достаток і достойне життя її громадян залежить лише від нашої спільної самовідданої праці.
З повагою

Володимир КОЗАК,
генеральний директор
Укрзалізниці

Богдан ПІХ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

