CMYK

Вітаємо із Днем
Конституції України

Видається з 15 лютого 1910 року № 25 (7731) 29 червня 2007 року

НЕМА НА КОЛІЇ
ЛЕГКОЇ РОБОТИ…

День Конституції України – свято нашої державності.
Прийняття Основного Закону України стало початком нового етапу історії нашої держави. І хоча далеко не все у
житті нашої держави складається так, як хотілося б, ми
впевнені, що подальші роки й десятиліття лише посилять
важливість цієї події, бо Конституція – як молитва, її не
можна коментувати.
Одним з основних у Конституції є принцип, за яким
держава функціонує для людини, відповідає перед нею
за свою діяльність, а не навпаки. Ми з вами переконалися, що далеко не усе в житті складається благополучно,
але за свої права треба боротися і ця боротьба неодмінно увінчується перемогою.
Сьогодні, як ніколи, актуальною є думка про те, що
для нас основним соціальним захистом і гарантією стабільності є наша самовіддана, сумлінна праця. Маємо
тверду впевненість у тому, що увесь 60-тисячний трудовий колектив залізниці здолає всі негаразди і кожен
матиме гідні умови праці, достойну оплату та належний
рівень життя.
З нагоди цього видатного державного свята прийміть
найщиріші побажання добра, здоров’я, щастя. І нехай
жодні політичні чи економічні негаразди не похитнуть нашої упевненості в тому, що ми – господарі свого життя,
наш головний аргумент – сумлінна праця.
Помагай нам, Боже, у всіх добрих справах!
Михайло МОСТОВИЙ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Вагон мінералки
для колійників

Від 22 червня усі колійники, задіяні в роботі з модернізації колії, споживатимуть екологічно чисту воду. Про
це потурбувалися профспілка залізниці та благодійний
фонд «Спілчани», які закупили для колійників вагон
газованої води. За словами голови фонду «Спілчани»
Миколи Сернецького, забезпечення колійників водою
під час робіт у спеку, надзвичайно актуальне питання.
Особливо, якщо роботи проходять на значній відстані від
населених пунктів.

Під батьківською
опікою залізниці

Репортаж із місця подій читайте на 4-5 стор.
Вагонні депо атестуються Апарат Головного ревізора інформує
Нещодавно у вагонному депо Коломия побувала
Крадіям “до вподоби” рейки,
атестаційна комісія Укрзалізниці. Гості ознайомились з
виробництвом, метрологічним забезпеченням, станом
кабелі, дросельні перемички...
пожежної безпеки і екології. Підсумком роботи комісії
став вердикт: рекомендувати атестувати підприємство
на право проведення деповського ремонту та технічного
обслуговування вагонів. Наступними атестацію пройдуть вагонні депо Дрогобич, Здолбунів та Клепарів.

Відділ соціального захисту, праці та зарплати дорпрофсожу повідомляє про середню заробітну плату у
господарствах залізниці за травень 2007 року
травень  2007 р.
грн
Львівська дирекція
Тернопільська дирекція
Рівненська дирекція
Івано-Франківська дирекція
Ужгородська дирекція
Служба локомотивного господарства
Служба перевезень
Комерційна служба
Служба вагонного господарства
Служба колії
Служба електропостачання
Служба сигналізації і зв’язку
Служба пасажирського господарства
Інформаційно-обчислювальний центр
По залізниці

1775,97
1802,19
1688,81
1604,77
1757,40
2043,65
1837,26
1568,05
1625,73
1717,74
1973,46
1917,83
1612,16
1996,77
1768,07

Те, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки, схоже, мало хвилює
«спритників», які зазіхають на її майно.
При цьому зловмисники, що вдаються
до несанкціонованих втручань у роботу залізниці, мабуть, не задумуються
не лише над тим, що ризикують власним життям (адже часто-густо самі не
знають – куди пхають руки), а й зневажають безпеку сотень інших людей,
які працюють на залізниці, або користуються її послугами. За інформацією
Апарату Головного ревізора з безпеки
руху поїздів і автотранспорту, у червні
було зафіксовано цілу низку випадків
несанкціонованого втручання у роботу залізниці. Одинадцятого червня на
перегоні Сарни-Язвінка (Рівненська
дирекція залізничних перевезень) невідомі особи розібрали і викрали 50 м
рейок з обвідної колії довжиною 2 км,
що була закрита для руху. Завдяки
оперативним діям правоохоронців,
зловмисників затримали, а рейки повернули.

Тринадцятого червня з мосту,
що розташований на 73 км перегону Королево-Рокосово (Ужгородська
дирекція), крадії поцупили 4 кабелі зв’язку, перервавши подачу
блок-сигналів. 21 червня на станції
Решуцьк (Рівненська дирекція) під
час огляду мостових конструкцій, що
перебувають у запасі, залізничники
виявили викрадення 132 деталей
(передніх, середніх та нижніх опор,
поперечної балки та ін.). А 23 червня на перегоні Струмківка-Ужгород
було зафіксовано хибну зайнятість
2-ї блок-дільниці зі сторони станції
Струмківка. Причиною негаразду
стала відсутність на сигнальній
точці 2-х довгих біметалевих дросельних перемичок, які «потягли»
зловмисники.
За даними фактами правоохоронці проводять розслідування.
Будемо сподіватися, що в жодному
із цих випадків крадіям не вдасться
уникнути відповідальності.

Начальник залізниці Михайло Мостовий вирішив
задовільнити прохання директора Львівського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного
транспорту про працевлаштування п’ятьох випускників.
І підстави для цього були особливі. Ці п’ятеро випускників – сироти: Василь Цупа опановував в училищі фах
електромонтера контактної мережі, Петро Михалейко
та Микола Cимулик – слюсарі з ремонту рухомого складу, Андрій Іжик вчився за спеціальністю «Провідник пасажирських вагонів», Віра Боднар, окрім спеціальності
провідник, опанувала фах квиткового касира. За спільною постановою керівництва залізниці і дорпрофсожу,
після працевлаштування цим випускникам училища
буде виплачено допомогу в розмірі трьох місячних окладів.

Яремче чекає на
туристичний бум

На станції Яремче Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень пасажиропотік збільшується уже
зараз. Як повідомила начальник станції Наталія Хопта,
якщо за весь травень було реалізовано квитків на суму 40
тисяч гривень, то лише за півчервня продали 775 квитків
на загальну суму понад 29 тисяч гривень. Наталія Хопта
переконана, що виручка від реалізації квитків незабаром буде ще більшою, адже відпочинковий сезон щойно
розпочався і люди лише готуються масово виїжджати на
відпочинок у гори. Наприклад, студенти, які найбільше
полюбляють гірський туризм та відпочинок, якраз завершують складати літню екзаменаційну сесію.
Дмитро ПЕЛИХ

Наказом начальника державного
територіально-галузевого об’єднання
“Львівська залізниця” призначені:

РОМАНЕНКО Леонід Михайлович – начальником
Здолбунівської дистанції сигналізації і зв’язку
ГРИНІВ Ірина Володимирівна – головним бухгалтером відокремленого підрозділу Коломийського фізкультурно-спортивного клубу «Локомотив»
ПАНТЮШЕВА Тетяна Михайлівна – начальником
відділу земельних ресурсів служби колійного господарства

