П’ЯТЬ РОБОЧИХ ДНІВ
АБО СОРОК ГОДИН
безоплатної відпустки повинен
взяти кожен залізничник у жовтні,
щоб врятувати трудовий колектив
залізниці від вимушених скорочень

Статистичні дані свідчать про скрутну економічну
ситуацію, в якій опиняється економіка держави в цілому і транспортна галузь України зокрема. Транспорт,
як відомо, є барометром економіки, він перший реагує
і на пожвавлення, і на спади виробництва. Показники
обсягів перевезень залізниці різко зменшилися і це спонукало нас до термінового пошуку прийнятних шляхів
виходу зі скрутної ситуації.

(Продовження на 2 стор.)

Майже 6 млн грн допомоги

Видається з 15 лютого 1910 року № 42 (7796) 31 жовтня 2008 року

Станом на 22 жовтня благодійний фонд “Спілчани”
дорожньої профспілкової організації залізниці переказав
залізничникам, які потерпіли внаслідок стихійного лиха
на Західній Україні, майже 6 млн грн. За словами директора фонду Миколи Сернецького, закінчується виплата
основної суми. Решту коштів, а це ще понад 5 млн грн,
невдовзі диференційовано розподілять між усіма потерпілими. Як зауважив Микола Сернецький, від залізничників продовжують надходити заяви на допомогу.
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Більше нових
стрілочних переводів

За інформацією в. о. начальника Коломийської
дистанції колії Богдана Косовища, впродовж вересня
замінено 20 комплектів стрілочних переводів при плановому показнику – 13 комплектів. Капітально відремонтовано 5 км колії при плані у 1,5 км.

Комісійний огляд
з відставанням

Із запланованих 836 одиниць локомотивної техніки станом на 20 жовтня до осіннього комісійного
огляду підготовлено 577 локомотивів, що становить
72 відсотка від плану. Про це повідомили у службі
локомотивного господарства. З відставанням від плану комісійні огляди проводять у локомотивних депо
Тернопіль та Чоп, де відставання є по тепловозах, а
також у локомотивних депо Коломия та Здолбунів із
підготовки дизель-поїздів до роботи в осінньо-зимовий період. За результатами осіннього комісійного
огляду в першій декаді листопада відбудеться оглядконкурс локомотивної техніки.
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НАДІЙНІ ВІДСОТКИ –
ВІД НАДІЙНОГО БАНКУ
АБ “Експрес-Банк”
до Дня залізничника пропонує
акційний депозитний вклад
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“В знак пошани”

вклад можуть оформити фізичні особи, які
отримують заробітну плату за допомогою
платіжних карток НСМЕП або VISA від
АБ “Експрес-Банк”.

з 14 по 17 жовтня традиційно напередодні осінньо-зимового періоду відбулися контрольно-технічні огляди
снігоочисної та снігоприбиральної техніки на станціях Ужгород, Скнилів, ІваноФранківськ, Рівне. Загалом було представлено 27 одиниць техніки.
Продовження на 2 стор.

Наказом начальника державного
територіально-галузевого об’єднання
“Львівська залізниця” призначені:
ЄЛІЯШЕВСЬКИЙ Микола Михайлович – першим
заступником начальника служби електропостачання

Переходимо на “зимовий” час
У ніч на неділю, 26 жовтня, о 4 годині на
території України переведенням стрілки
годинника на одну годину назад вводиться “зимовий” час на період до 29 березня
2009 року.

У СЕКТОРІ РЕКЛАМИ – “НОВОРІЧНЕ СВЯТО”…
Минулого тижня сектор реклами звітував заступнику
начальника залізниці з економічних питань Юрію Іщуку
про виконання річного плану доходних надходжень від
рекламної діяльності. Станом на 15 жовтня 2008 року сектор реклами залізниці забезпечив доходні надходження
від рекламної діяльності на суму 2 млн 725 тис. 800 грн,
що на 14 тис. грн перевищує річний план.
До завершення календарного року передбачається
одержати ще понад 424 тис. грн доходних надходжень, що
становитиме 16 відсотків перевиконання річного плану.
Завершення року неможливе без ялинки. І працівники
сектора реклами, як люди з яскравим почуттям гумору і творчою фантазією, подбали, щоб лісова красуня була присутня на звіті разом із начальником сектора реклами Вадимом
Калиновським. Заступник начальника залізниці Юрій Іщук
та начальник сектора реклами Вадим Калиновський погодилися на пропозицію редакції “Львівського залізничника”
сфотографуватися після завершення звіту поряд з новорічною ялинкою, яка усією своєю красою засвідчує успіх працівників сектора реклами залізниці.
Нам особливо приємно констатувати, що незважаючи на складну кризову ситуацію в економіці держави та у

транспортній галузі, серед відокремлених підрозділів залізниці є такі, що успішно працюють, перевиконуючи планові
показники.
Вітаємо переможців і бажаємо їм так тримати!
Ігор ПАРАЩАК
Фото автора

