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Дзвони у свято Великодня
Благую вість несуть з небес.
Хай гріє Вас любов Господня,
Достатку в дім! Христос Воскрес!
Весні-красі земля радіє,
Іскриться в радості святій –
Христос Воскрес! – прийшла надія
Добра й відродження знайти.
У кожний дім летять вітання –
Привіт святкової години –
Приносять щирі побажання
Благополуччя для родини.
Святе Христове Воскресіння
З собою вносить щастя хрест,
Від помилок, невдач спасінням –
Бог збереже! Христос Воскрес!
Людмила САМОЙЛОВА, провідний інженер
з експлуатації залізничного транспорту станції Ужгород
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З повагою
до ліквідаторів

У всі відокремлені підрозділи залізниці надійшла телеграма, підписана начальником залізниці
Михайлом Мостовим та головою дорпрофсожу Андрієм
Сенишиним про вшанування залізничників-учасників
ліквідації аварії на ЧАЕС. Кожному залізничнику-ліквідаторові першої категорії буде надано матеріальну
допомогу в розмірі 300 гривень, другої категорії – 200
гривень. Зараз на магістралі працює 11 ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС I категорії та 136 – II категорії.

Чортків: комфортні
умови праці
Стрілочний пост №2 станції Чортків відремонтують до серпня цього року. Про це повідомив начальник
станції Олег Пукало. За його словами, стрілочний пост
обладнають душовою кабіною, туалетом, умивальником, також встановлять нове перекриття та вікна.
Наразі розроблено проектну документацію, складається кошторис робіт.

Вугілля з Червонограда
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солодких, запашних пасок приготували залізничникам до Великодня працівники підприємства громадського харчування при господарській
службі залізниці. За словами керівника підприємства Андрія
Лесика, для забезпечення попиту на головний атрибут свята,
цього року випекли на 100 пасок більше, ніж торік.
Кондитер ІІІ розряду Мар’яна Шекітка, пекарі V та ІІІ розрядів
Ярослава Бойчук та Мирослава Качмарик (на фото – зліва направо) розповіли, що паски печуть за рецептурою згідно з технологічною картою. Проте, аби вони були смачнішими, рум’янішими,
доповнюють їх елементами із домашніх, маминих та бабусиних, рецептів. А щоб пасочка вдалася на славу, випікати її треба із гарним настроєм, із щирою молитвою, промовляти до неї
ласкаві слова, віддати їй частку душі.
Пані Ярослава, Мирослава та Мар’яна сказали нам, що увесь
рік до наступного Великодня для Львівської залізниці повинен
бути сприятливий і спокійний, бо пасочки вдалися нівроку.
ЩАСТЯ, ЛЮБОВІ, ВЗАЄМОПОВАГИ
І ГОСПОДНЬОГО БЛАГОСЛОВЕННЯ!
Вітаємо усю велику залізничну родину із світлим
Христовим Воскресінням!
З нагоди цього найвеличнішого християнського свята, яке символізує
перемогу духу над темною прірвою гріха, відзначаємо, що рік від минулого
Великодня ми прожили у напруженій праці, спрямованій на те, щоб повнішим і достойнішим було наше життя, щоб наші родини відчували щоденну про них турботу. Як і належить християнам, ми дбали про те, щоб наші
слова не розходилися з ділом, щоб усі вчасно і якісно виконані завдання та
справи були винагороджені і щоб у всьому панував принцип християнської
справедливості.
Попереду у нас важкий, напружений рік, протягом якого треба буде зробити багато важливих невідкладних справ. Хай пошле нам Господь здоров’я,
наснаги і життєвої мудрості на шляхах щоденних випробувань.
Щиро бажаємо кожній залізничній родині гарного святкового настрою,
успіхів у всіх життєвих устремліннях, щастя, любові і взаємоповаги. Хай тішать нас діти й онуки, хай кожен наш день до наступного Великодня буде
освячений Господнім благословенням на добрі вчинки і духовну щедрість.
Начальник ДТГО
«Львівська залізниця»
Михайло МОСТОВИЙ

Голова дорожнього
комітету профспілки
Андрій СЕНИШИН

Фото Ігоря ПАРАЩАКА

Менше, ніж торік

За перший квартал на Львівській залізниці
у приміському сполученні реалізовано понад 3
мільйони 600 тисяч квитків, що на 11,5 відсотка
більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найбільше зросли обсяги перевезень, у порівнянні
з минулим роком, у Тернопільській (на 25,2%) та
Львівській (на 11,2%) дирекціях залізничних перевезень.
Натомість у пасажирському перевезенні реалізовано понад 1 мільйон 945 тис. квитків, що
становить 96 відсотків від минулорічної кількості. Показниа 2007 року вдалося досягти лише
Ужгородській дирекції (100,4%).
За першу декаду квітня обсяги приміського
перевезення становили 107,3%, пасажирського
– 108,9%, порівняно з минулим роком.

Апарат безпеки руху інформує

По залізничне,
як по своє...
Двадцятого квітня цього року двоє “спритників”
вирішили поживитися залізничним майном, вирубавши і викравши 200 м дроту повітряної лінії диспетчерського зв’язку на 223 км перегону ЗаболотівВидинів. Виявивши факт крадіжки, електромеханіки
Чернівецької дистанції сигналізації і зв’язку повідомили про випадок у лінійний відділ міліції на станції
Коломия. Транспортні правоохоронці оперативно виїхали на місце злочину і за “гарячими” слідами затримали викрадачів – 34-річного П. Любіна та 25-річного
В. Любіна, мешканців села Вовчківці Снятинського
району Івано-Франківської області. Тепер зловмисникам доведеться відповідати перед законом.

За перший квартал на станції Червоноград навантажено 1585 вагонів, що на 19 більше, ніж за аналогічний період минулого року. За словами товарного
касира Оксани Хмари, станція працює в основному
із навантаженням, вивантаження становить лише 6
вагонів (щебінь, цемент). За три місяці, зокрема, навантажено 9 вагонів меблів (відправлено у Казахстан),
решта 1576 вагонів – вугілля (вантаж для Соснівки).

Здолбунівські
тонно-кілометри
За підсумками першого кварталу в локомотивному

депо Здолбунів перевиконано планові показники з обсягу перевезень. За словами головного інженера депо
Георгія Денищука, за плану 5,026 млн тонно-км брутто
було фактично перевезено 5,2608 млн тонно-км брутто вантажів.

Провідників побільшає
Для підвищення доходів від приміських перевезень
у потягах із найбільшою заселеністю керівництво залізниці дозволило збільшити штат провідників на 61 особу. Зокрема, в моторвагонному депо Львів на 25 осіб,
локомотивних депо Стрий – на 8, Ковель та Коломия
– по 5, Мукачево – на 7, а в Здолбунові – на 11 осіб.

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Наступний номер “Львівського залізничника” вийде 8 травня 2008 року.
Наказом начальника державного
територіально-галузевого об’єднання
“Львівська залізниця” призначені:
ПЕРЕРВА Сергій Вікторович – першим заступником головного ревізора з безпеки руху поїздів та автотранспорту
МОСІЙЧУК Валерій Володимирович – начальником Рівненського відділу служби статистики залізниці
ЯСАКОВА Олена Сергіївна – головним бухгалтером служби будівельно-монтажних робіт і цивільних
споруд
МЕЛЬНИЧИН Ірина Євгенівна – головним бухгалтером Самбірських колійних майстерень

