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28 червня –
День Конституції України!
Шановні залізничники!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди
Дня Конституції України!
Усі ми прагнемо, щоб у нашій державі панували мир, стабільність і громадський порядок.
Основний Закон України покликаний
консолідувати суспільство, об’єднати його
навколо демократичних принципів та національної ідеї. Дотримуючись положень
Конституції, ми зможемо гідно витримати
будь-які випробування і зміцнити нашу державність.
Нехай любов до України надихає вас на добрі справи, а свято додає сили працювати на
благо держави та залізничної галузі. Бажаю
вам та вашим родинам міцного здоров’я,
миру, добробуту та здійснення всіх мрій!
З повагою
Борис ОСТАПЮК,
генеральний директор Укрзалізниці

Шановні колеги!
ПРО ГОЛОВНЕ

Н

ещодавно з ініціативи генерального директора Укрзалізниці на базі Київського
електровагоноремонтного заводу відбулася перша виставка продукції та послуг для
потреб залізничної галузі. На понад 100 презентаційних стендах підрозділи шести українських залізниць та залізничні підприємства, підпорядковані
Міністерству інфраструктури України, представили свої послуги, запасні частини, обладнання,
інструменти і техніку для роботи.
На відкриття виставки завітали міністр інфраструктури України Максим Бурбак та генеральний директор
Укрзалізниці Борис Остапюк. Генеральний директор
Укрзалізниці зазначив, що цей захід проводиться, щоб
зрозуміти, наскільки залізниці можуть забезпечувати
потребу в ремонті запасними частинами власного виробництва. Наразі переважна більшість залізничних

підрозділів виготовляє продукцію лише для задоволення власних потреб, тому загальний курс Укрзалізниці на
розвиток власного виробництва і відмови від аутсорсингу передбачає також розширення обсягів використання
своєї продукції. Є підстави вважати, що така продукція
буде більш якісною, дасть змогу зберегти робочі місця,
вирішити проблему недостатнього обсягу продукції і
неритмічності постачання комплектуючих від зовнішніх
постачальників.
Крім того, генеральний директор розповів і про
найближчі плани – серйозну модернізацію рухомого
складу: поїздів Д-1, ДР-1 для приміського сполучення,
маневрових локомотивів ЧМЕ-3, магістральних локомотивів М62, 2ТЕ116. Зокрема у Д-1 завдяки заміні двигуна і гідропередачі економія палива сягатиме 39%, а
мастильних матеріалів – 70%.
Закінчення на 4 стор.

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ
Публічного акціонерного товариства “АБ “Експрес-Банк”!
Останнім часом серед залізничників поширюються чутки про ймовірне закриття банку.
Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності.
Відповідально заявляємо про стабільне та безперебійне обслуговування клієнтів в усіх регіонах. Відділення банку працюють у звичайному режимі, розрахунки здійснюються відповідно до
встановлених процедур, банк виконує свої зобов’язання перед клієнтами у повному обсязі.
Наголошуємо, що, відповідно до ст. 24 Закону України “Про оплату праці”, “за особистою
письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи
банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих
послуг за рахунок роботодавця”.
Користуючись нагодою, вітаємо вас із загальнодержавним святом – Днем Конституції
України!
Від щирого серця зичимо міцного здоров’я, бадьорості духу та впевненості у безхмарному конституційному майбутньому нашої єдиної Держави.
Слава Україні!
З повагою
АБ “Експрес-Банк”

Прийміть щирі вітання з державним святом – Днем Конституції України.
Суверенна воля всього народу, який прагнув
розвиватися та зміцнювати демократичну,
соціальну та правову державу, вилилася 18
років тому в рядки основного закону країни.
28 червня 1996 року Верховна Рада України
прийняла Конституцію України, спираючись
на нашу багатовікову історію, право на самовизначення та задля збереження прав та
свобод людини.
Цей надзвичайно важливий документ закріпив правові основи незалежної України,
її суверенітет і територіальну цілісність,
став першоосновою формування політичних,
економічних та духовних реалій нашого суспільства.
Тож пам’ятаймо завжди, що Україна є
незалежною та суверенною, демократичною,
соціальною та правовою державою, де кожен
із нас має бути гідним громадянином, сумлінно виконувати свою роботу та вносити вклад
у розвиток і розбудову нашої держави та залізничної галузі. Міцного здоров’я кожному
українцеві, родинного затишку, невичерпної
віри, надії та любові до рідної землі.
Зі святом!
Богдан ПІХ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

ПРИЗНАЧЕННЯ

ÍÀÊÀÇÎÌ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ
ÄÒÃÎ “ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÇÀË²ÇÍÈÖß” ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍ²:
ЖЕМЕЛА Володимир Васильович – першим
заступником начальника ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень”
ПРОКОПІВ Ірина Юріївна – начальником ВП “Вокзал
станції Львів”

