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Шановні залізничники!

Довго ми боролись за нашу незалежність,
З діда-прадіда ми йшли до цього дня.
Омріяний віками, оспіваний піснями
І словом незабутнім Кобзаря.
У серцях гарячих звучить повчальне слово,
Що прийшло до нас із сивих поколінь.
Панувати в домі не дамо нікому,
Бо інакше важко встати із колін.
Нелегка наша доля і свята свобода,
Не сплюндруймо, браття, свого майбуття.
Виправдаєм волю наших побратимів,
Що за Україну пішли у небуття.
Зійдемо на кручу, на дніпровські хвилі,
Де нам наш Шевченко руку простяга.
“Рідна наша ненько, ненько Україно”, –
Лине над ланами під сердець биття.
Не сумуй, Тарасе, духу наш всесильний,
Бо за волю й долю ти віддав життя.
Діло наше спільне, й слово непохитне –
Буде в України щасливе майбуття!
Марія ЯВОРСЬКА, агент з отримання
замовлень на квитки вокзалу станції Львів

Продовження теми на 6 стор.
АКТУАЛЬНО

Юридична консультація
для учасників
бойових дій у зоні АТО
Рада адвокатів Львівської області та Президія
Львівської обласної колегії адвокатів оголошує про
надання безоплатних юридичних консультацій учасникам бойових дій в зоні АТО та членам їхніх сімей за
такими юридичними адресами:
• Рада адвокатів Львівської області: 79008, м. Львів,
вул. Винниченка, 6, 4 поверх, тел. (032) 255 36 64.
• Юридична консультація Шевченківського району
м. Львова: м. Львів, вул.Січових Стрільців, 12, тел. (032)
255 32 22.
• Юридична консультація Галицького району м. Львова:
м. Львів, пр. Шевченка, 36, тел. (032) 261 61 08.
• Юридична консультація Франківського району
м. Львова: м. Львів, вул. Гонти, 1, тел. (032) 255 33 64.
• Юридична консультація Залізничного району м. Львова:
м. Львів, вул. С. Бандери, 5, тел. (032) 261 33 42.
• Юридична консультація Дрогобицького району
Львівської області: м. Дрогобич, вул. Гончарська, 11.
• Юридична консультація Городоцького району
Львівської області: м. Городок, вул. Львівська, 1.
• Юридична консультація Миколаївського району
Львівської області: м. Миколаїв, пл. Ринок, 6/8.
• Юридична консультація Стрийського району Львівської
області: м. Стрий, пл. Ринок, 41.
• Юридична консультація Жидачівського району
Львівської області: м. Жидачів, вул. Шашкевича, 12.
• Юридична консультація Самбірського району
Львівської області: м. Самбір, вул. Музейна, 1.
• Юридична консультація Старосамбірського району
Львівської області: м. Старий Самбір, вул. Галицького, 40.
• Юридична консультація Мостиського району Львівської
області: м. Мостиська, вул. Грушевського, 1.
За довідками звертатись за телефоном Ради
адвокатів Львівської області (032) 255 36 64.

ХРОНІКА РУХУ

Поїзд Київ–Рахів
курсуватиме щоденно
Таке рішення залізничники прийняли, проаналізувавши пасажиропотік у цьому сполученні. Із часу першого рейсу (3 серпня цього року) його населеність сягає
100%. За інформацією прес-центру Укрзадізниці, третина пасажирів подорожує до кінцевої станції Рахів.
Із Києва поїзд курсуватиме щоденно з 22 серпня, а
з Рахова – із 23 серпня. Раніше поїзд курсував через
день.
Нагадаємо, поїзд №457/458 вирушає з Києва о 15:39
і прибуває до Рахова о 10:56. Із Рахова поїзд вирушає
о 12:08 та прибуває до Києва о 7:00. Поїзд зупиняється
на станціях Чортків, Хмельницький, Тернопіль, Ворохта,
Заліщики, Коломия, Яремче та Вінниця.

Зі столиці у Тернопіль
поїздом Інтерсіті
Із 22 серпня 2014 року розпочав курсувати новий
швидкісний поїзд Інтерсіті сполученням Дарниця–Київ–
Тернопіль–Київ–Дарниця. Новий напрямок обслуговує
комфортний рухомий склад із локомотивною тягою виробництва ПрАТ “Крюківський вагонобудівний завод”.
Новий поїзд забезпечує сполучення зі столицею
трьох обласних центрів: Вінниці, Хмельницького та
Тернополя.
Поїзд Інтерсіті №747 відправляється зі ст. Дарниця о
05:49, а зі ст. Київ-Пасажирський – о 06:14, зупиняється
на ст. Вінниця (08:41-08:43) та Хмельницький (10:2410:26) і прибуває на ст. Тернопіль о 12:01.
У зворотному напрямку поїзд Інтерсіті №748 відправляється зі ст. Тернопіль о 15:14, зупиняється на
ст. Хмельницький (16:51-16:53) та Вінниця (18:3118:33) і прибуває на ст. Київ-Пасажирський о 20:51, а на
ст. Дарниця – о 21:22.
Відстань у 500 км поїзд долає за 06 год. 08 хв.

Прийміть найщиріші вітання з річницею незалежності України!
Двадцять три роки тому український народ відкрив золоту сторінку в історії нашої країни, здійснивши віковічне прагнення бути господарем у власному
домі. Тепер завдання кожного українця – зробити наш
спільний дім міцним, заможним, красивим та затишним.
Нехай ваше серце наповнюється гордістю та
любов’ю до України, а плідна праця буде надійною запорукою її щасливого майбутнього.
Хай у цей день у вашій оселі панує аромат духмяного українського хліба, й уся родина дружно збереться за святковим столом.
Міцного здоров’я вам, щастя, миру й добробуту!
З повагою Борис ОСТАПЮК,
генеральний директор Укрзалізниці

Дорогі колеги!
Минає 23 роки, відколи здійснилася споконвічна
мрія наших прадідів – бути господарями на своїй багатій, прекрасній українській землі.
Перші кроки незалежності стали випробовуванням для всіх нас. Насамперед на зрілість і мудрість,
на виваженість і терпіння, зрештою – на здоровий
глузд. Нині, коли, здавалося, багато труднощів подолано, і вже ніхто не сумнівався, що Україна остаточно утвердилася як незалежна держава у цивілізований європейській родині, обставини змушують
повертатися думками на початок тих уже далеких
90-х років минулого століття, коли український народ у єдиному прагненні здолав опір деструктивних
сил і одностайно зробив доленосний вибір.
Досвід нинішніх подій в Україні показує, що здобути незалежність – лиш півсправи. Відстоювати її, захищати від сторонніх зазіхань – ось головне завдання на щодень для кожного з нас. Своїми вчинками й
переконаннями залізничники успішно справляються
з цим завданням, гідно виконуючи свій професійний
і громадянський обов’язок. Не полишаймо і надалі
впевненості в тому, що день прийдешній принесе
в наш дім мир і спокій, світле почуття радості від
усвідомлення власної причетності до збереження та
зміцнення української незалежності.
Із почуттям патріотизму до рідного краю, прагненням до єдності, порозуміння та згуртованості
наближаймо цей день.
Напередодні державного свята від щирого серця,
від усієї душі зичимо вам, шановні колеги, миру, добра, здоров’я та достатку, щедрої долі і сил на добрі починання і звершення в ім’я соборної незалежної
України.
З Днем Незалежності! Слава Україні!
Богдан ПІХ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

ПРИЗНАЧЕННЯ

ÍÀÊÀÇÎÌ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ
ÄÒÃÎ “ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÇÀË²ÇÍÈÖß” ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍ²:

СЕНЮТА Василь Едвардович – начальником служби
комерційної роботи та маркетингу
ДІДУХ Микола Ярославович – начальником ВП “Дирекція
з будівництва Бескидського тунелю”
ОРНАТ Олег Євгенович – заступником начальника служби
– начальником відділу ремонту та експлуатації ВП “Служба
приміських пасажирських перевезень”

