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ПРО ГОЛОВНЕ

М

инулого понеділка у Рахові, що на
Закарпатті, відбулися урочистості
з нагоди прибуття першого потяга за новоствореним маршрутом Київ–Рахів.
Відтепер він курсуватиме зі столиці України
через Вінницю, Хмельницький, Підволочиськ,
Тернопіль, Чортків, Заліщики, Коломию, Яремче,
Ворохту і з’єднає столицю України з курортно-туристичною перлиною Гуцульщини. Для
Рахова і загалом для Закарпаття запровадження нового сполучення – неординарна подія,
адже мова про такий поїзд велася впродовж
дванадцяти років.
Закінчення на 2 стор.
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Щороку на початку серпня друзів, колег, однодумців зі
Львівської магістралі, інших залізниць України, а також залізничних компаній Угорщини та Словаччини збирає у коло міжнародний спортивний турнір пам’яті Героя України, колишнього Міністра транспорту та зв’язку Георгія Кірпи. За винятком
першого турніру, який відбувся вже далекого 2005 року за
участі чотирьох команд, щоразу організатори за усталеним
регламентом змагань не в змозі прийняти всіх бажаючих, тож
ті, хто спізнився із заявкою, плекають надію виступити на змаганнях наступного разу, а команди, яким поталанило бути в
числі учасників, ретельно готуються до виступів.
Другого серпня цього року чергову сторінку в літопис
спортивного меморіалу Георгія Кірпи вписав уже 11-й за ліком турнір.
Фоторепортаж зі змагань на 4-5 стор.

Вітаємо з нагородою!
Згідно з наказом генерального директора Укрзалізниці,
за багаторічну сумлінну працю на залізничному транспорті,
вагомий внесок у підвищення ефективності кадрової роботи
Львівської залізниці, високий професіоналізм, творчу ініціативу в роботі та з нагоди 55-річчя заступника начальника
служби – начальника відділу кадрів служби кадрової та
соціальної політики КОСТИРЄВУ Олену Василівну нагороджено знаком “Почесний залізничник”.

Реклама

Ðåìîíò ìîñò³â – çà ïëàíîì
У середині липня на дільниці Татарів–
Ворохта під час планового “вікна” колійники провели капітальний ремонт залізобетонного моста.
За словами заступника начальника служби
колії – начальника відділу інженерних споруд
Олександра Тіряєва, це був плановий ремонт,
проект якого розробили минулоріч. Міст побу-

дований ще у 1960 році і потребував заміни
прогонової будови для безпечної експлуатації.
Ремонтні роботи тривали два дні, у цей час
потяги і дизель-поїзди рахівського напрямку
курсували за зміненим маршрутом – лише до
станції Яремче.
Загалом із початку року колійники виконали
планові капітальні ремонти трьох мостів.

ПРИЗНАЧЕННЯ

ÍÀÊÀÇÎÌ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÄÒÃÎ “ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÇÀË²ÇÍÈÖß” ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍ²:
ЛІБЕР Богдан Климович – начальником служби з управління майновими
та земельними ресурсами
КОВАЛЬ Віктор Богданович – начальником відділу профілактики правопорушень
і запобігання корупції
ЛИСЕНКО Федір Анатолійович – начальником ВП “Ремонтне вагонне депо Коломия”
ВИГОНСЬКА Юлія Вікторівна – головним бухгалтером ВП “Пасажирське вагонне
депо Тернопіль”
КОБРИН Ірина Павлівна – головним бухгалтером ВП “Дистанція сигналізації
і зв’язку ст. Львів”
БЕЗПАЛЮК Наталія Леонідівна – головним бухгалтером ВП “Моторвагонне депо Львів”

