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Головний інженер служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд
Любомир Мельник відзначив, що сертифікат – це крок у Європу. Це – результат здійснення державної політики на
рівні окремого підприємства.
“Завод залізобетонних конструкцій
першим у структурі служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд
отримав такий сертифікат, – наголосив
Любомир Мельник. – Це означає, що він
був краще за інші підрозділи готовий до
отримання сертифікату управління якістю. Фактично, на заводі й раніше працювала ця система управління, оскільки
завод має свою лабораторію, система
взаємозв’язків між цехами чітко визначена, кваліфікований і відповідальний персонал. Потрібно було привести до певних стандартів документацію. Спільними

ESET – лідер у галузі розробки антивірусного програмного
забезпечення – повідомляє, що
рішення ESET NOD32 Antivirus є
основним засобом захисту IТ- інфраструктури Державного територіально-галузевого об’єднання
“Львівська залізниця”. Понад 3000
комплектів ESET NOD32 Antivirus
Business Edition та ESET Smart
Security Business Edition встановлено на серверах та робочих
станціях у відокремлених підрозділах залізниці.
Рішення ESET Бізнес версії
забезпечує захист файлових
серверів та робочих станцій від
вiрусiв, троянських програм,
черв’яків, шпигунського та рекламного ПЗ, фітинг-атак, руткiтiв та інших Інтернет-загроз. ESET NOD32
Antivirus Business Edition та ESET
Smart Security Business Edition – це

зусиллями нам це вдалося. Ця робота
виконувалася усім колективом і я дякую
вам за це, особливо головному інженеру
заводу Михайлу Трухану, який безпосередньо займався роботою із отримання
цього важливого документа”.
Головний інженер заводу Михайло
Трухан зазначив, що було легко і, водночас, важко працювати. Певні кроки
до отримання такого сертифікату завод
зробив значно раніше, був налагоджений технологічний процес виготовлення продукції, потрібно було підготувати
усю нормативну документацію до певних вимог.
“Загалом треба було розробити 26
положень про всі цехи, взаємозв’язок
між ними, діловодство, про укладання
договорів та багато іншого, – розповів
Михайло Трухан. – Це виявилося для
нас найскладнішим, бо виникало багато запитань, на які ми не знали відповіді. Але за допомогою працівників ДП
“Львівстандартметрологія”, які щоразу
надавали консультації, 15 липня для заводу стало знаковою датою”.

багатофункціональні рішення, які
можуть охоплювати до сотні тисяч
користувачів у межах однієї організації. Програмні продукти споживають мінімальну кількість системних
ресурсів, відзначаються високим
рівнем виявлення загроз та високою швидкістю сканування. У комплект рішень ESET входить модуль
віддаленого адміністрування ESET
Remote Administrator.
При виборі постачальника
антивірусного ПЗ спеціалісти IТпідрозділу Львівської залізниці провели власне тестування продуктів
провідних виробників антивірусних
рішень. Вибір антивірусних рішень
ESET прокоментував Михайло
Кропива, начальник сектору захисту
інформації та безпеки інформаційних
систем інформаційно-обчислювального центру ДТГО “Львівська залізниця”: “Ми відчули необхідність у прид-

У заключному слові директор заводу Роман Гавірко сказав, що сертифікат
– це не заслуга директора заводу, а заслуга кожного працівника. Документ відкриває великі можливості перед нашим
підприємством, але покладає на нас

велику відповідальність, змушує кожного працівника ще якісніше виконувати
свої обов’язки. Такий підхід до роботи
обов’язково принесе свої “дивіденди”.
“Прикро, що нині в країні фінансово-економічна криза. Але я переконаний, що це
– найкращий час для розвитку заводу, для
здійснення необхідних кроків, щоб до нас
прийшов успіх, – зазначив Роман Гавірко.
– А криза поступово закінчиться. І тоді ми
першими почнемо “збирати урожай”, бо
ми вже – на крок попереду від наших конкурентів. На підтвердження моїх слів наведу вам приклад із 2005 року, коли уряд
України взяв курс на підтримку житлового
будівництва. Цього року ми одні з перших
заводів залізобетонних виробів виготовили
сертифікати якості на продукцію. Тоді у нас
в черзі стояли замовники, які прийшли до
нас від наших конкурентів. Вірю, що цього
разу теж так буде, бо замовник матиме ще
більшу довіру до нашої продукції”.
Дмитро ПЕЛИХ
Фото автора

банні програмного забезпечення для
надійного захисту, яке буде зручним
у використанні, з мінімальним споживанням системних ресурсів, а також
із можливістю віддаленого встановлення та налаштування системи на
сервери та робочі станції. Провівши
внутрішнє тестування кількох антивірусних продуктів, ми дійшли висновку, що рішення ESET найбільше
відповідають нашим вимогам”.
“Сьогодні правильний вибір антивірусного ПЗ відіграє значну роль у
роботі державних органів та організацій. IТ- спеціалісти розуміють всю цінність інформації держорганізації, тому
вибрали продукти, які сертифіковані
ДСТСЗI України. Крім того, лояльність
вендору до державних організацій та
ціна продукту є ще одним позитивним чинником, який вплинув на прийняття рішення”, – говорить керівник
ESET-Ukraine Олександр Безруков.

Наказом в.о. Генерального директора Укрзалізниці
Володимира
Корнієнка
за своєчасне виконання
поставлених завдань, вагомий внесок у розвиток
фінансово-господарської
діяльності
підприємств
залізничного транспорту,
високу професійну майстерність, творчу ініціативу в роботі та з нагоди
свята – Дня бухгалтера
нагороджено:
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА
СЛАВА” ІІІ СТУПЕНЯ –
СУРЯК Орисю Богданівну
– начальника фінансовоекономічного відділу служби
електропостачання.
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ
Державної
адміністрації

залізничного
транспорту України – ЯКУБОВИЧ
Людмилу
Степанівну
– головного бухгалтера пасажирського вагонного депо
Ковель, СОЛТИС Марію
Степанівну – провідного економіста відділу методології та
автоматизації бухгалтерського обліку фінансово-економічної служби.
ОГОЛОШЕНО
ПОДЯКУ Державної адміністрації
залізничного транспорту
України – ДУБИНЦІ Степану
Опанасовичу – головному
бухгалтеру локомотивного
депо Здолбунів, НІКІТІНІЙ
Олені Вікторівні – начальнику планово-економічного
відділу фінансово-економічної служби.
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