Колектив відділу перевезень Львівської дирекції залізничних
перевезень та друзі щиро вітають вагонного диспетчера

Марію Василівну ХОДОР
із 50-річчям

(Закінчення. Поч. на 7 стор.)
Якось під час роботи над відновленням залізничних об’єктів у Вінниці Олег Васильович отримав
завдання відновити будівлю школи. Власне, від
школи залишилися лише обгорілі стіни, а до першого вересня - всього кілька місяців. “Не буду описувати всі хитрощі, до яких ми вдалися, щоб добути
необхідні будівельні матеріали з військових частин,
– сміється ветеран. – Згадується один епізод, що
дуже допоміг мені у подальшій роботі. У будівлі
були великі віконні рами, виготовлення яких у звичайних умовах потребувало багато часу. Ми сконструювали спеціальні пристосування, що дозволяли
столяру виконувати свою роботу з максимальною
продуктивністю. Всі інструменти та матеріали були
на відстані простягнутої руки. Відволікався він лише
для того, щоб пообідати. У той час ніхто не ставив
собі за мету встановити рекорд, просто прагнули
встигнути зробити роботу до першого вересня.
Вже потім, коли підрахували продуктивність праці
нашого столяра, не повірили очам – 600%. І це при
звичайному восьмигодинному робочому дні. От що
значить науковий підхід до організації праці”.
Про унікальне досягнення написала одна з вінницьких газет. Потім у роботі Олега Васильовича
було ще чимало таких публікацій. Після одної з них,
уже під час роботи на Львівській залізниці, Олега
Васильовича викликали до Москви на доповідь у ЦК.

Результатом поїздки стало впровадження львівського досвіду створення об’єднаних вокзалів, де під
одним дахом працювали залізничники та транспортники, що здійснювали автобусне сполучення.
На Львівській залізниці Олег Хоменко відновлював
міст у Заліщиках, Рахівський тунель, підірваний під
час війни. Саме на цьому тунелі був застосований
новий прогресивний метод, який дозволив значно
скоротити час робіт та підвищити їх ефективність.
За час роботи у Львові Олег Васильович
Хоменко брав участь у роботах з відновлення депо
Львів-Захід та будівництва центральної телефонної станції, львівської телестудії, кількох таксомоторних парків, зразкового залізничного переїзду у
Запитові.
У 1970 р. Олега Васильовича було обрано головою дорпрофсожу Львівської залізниці. Тут він
організував спочатку міжвідомче в межах України,
а потім і міжнародне змагання між залізничниками
України, Польщі, Угорщини та Чехії за підвищення показників з обороту вагонів. Після виходу на
пенсію у 1975 р. заслужений ветеран ще довгий час
працював на різних посадах в управлінні залізниці,
передаючи молоді свій багатий професійний досвід. За сумлінну висококваліфіковану працю Олега
Васильовича нагороджено орденами Трудового
Червоного Прапора та Знак Пошани.

На адресу Міністерства транспорту та зв’язку
України надійшов лист від львів’янина, інваліда ІІ
групи Великої Вітчизняної війни Олега Кузьмича
Петріщева. У ньому пасажир висловлює подяку
за увагу та турботу поїзній бригаді Івана Батога,
яка обслуговує поїзд №86 сполученням ЛьвівСімферополь.
“14-15 вересня ми їхали потягом №86 ЛьвівСімферополь у вагоні №12.
Рівень обслуговування пасажирів поїзною бригадою
заслуговує великої подяки, – йдеться у листі. – Чуйне
ставлення до пасажирів, особливо до людей-інвалідів
ми відчули з початку поїздки. Охайні та ввічливі провід-

ниці Оксана Володимирівна Собків та Марія Андріївна
Милянович із розумінням ставляться до потреб людей
похилого віку, яких залізниця під час поїздки бере під
свою відповідальність. Постійний контроль та увага
були й від начальника поїзда Івана Івановича Батога.
Більше б таких працівників на нашому транспорті!
Ще раз висловлюю свою подяку колективу потяга
№86, вважаю, що було б непогано, якби про таких працівників знало якомога більше людей у нашій державі”.
Наказом начальника ДТГО “Львівська залізниця” начальника поїзда та провідників вагона №12 за сумлінне
виконання своїх професійних обов’язків заохочено грошовими преміями.

● Посвідчення ЛВ №354502, видане ВП “Станція
Мостиська-2” у 2009 р. САМАЇЛУ О.О.
● Посвідчення ЛВ №358853 та приміський квиток ф.4 №155190, видані ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2009 р. БАРАБАШ Ю.Ю.
● Форму 5 №006107, видану квитковим бюро
ст.Львів у 2008 р. КАРПІНСЬКОМУ Б.М.
● Посвідчення ЛВ №383246 та приміський квиток ф.4 №026606, видані ВП “Станція Клепарів”
у 2009 р. ВИХОПНЮ Я.В.
● Посвідчення ЛВ №370468, видане ВП “Друга
дистанція сигналізації і зв’язку м.Львів” у 2009 р.,
та права на право управління дрезиною
№344, видане ВП “Служба колії” у 2009 р.
ЛІВІНСЬКОМУ В.З.
● Приміський квиток ф.4 №005678, виданий
Львівським технікумом залізничного транспорту
у 2008 р. ТРЕТЯКУ В.І.

Керівництво, профспілковий комітет та колектив ВП “Вагонне депо
Клепарів” глибоко сумують з приводу передчасної смерті колишньої
працівниці депо
КРАМАР Алли Владиславівни
і висловлюють щирі співчуття
рідним і близьким покійної.
Колектив служби вагонного
господарства висловлює глибоке
співчуття начальнику вагонного депо Ковель Олексію Денисовичу
Богдану з приводу тяжкої втрати,
смерті матері.
Колектив відокремленого підрозділу “Вокзал Ужгород” висловлює щирі співчуття начальнику вокзалу Ужгород Юрію Степановичу
Товту з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька Степана
Степановича.

Олександр ГЕРШУНЕНКО

ПРО НАЯВНІСТЬ ВІЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ (СКЛАДІВ, ПАКГАУЗІВ,
ПАВІЛЬЙОНІВ, КОТЕЛЕНЬ ), ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПЕРЕДАНІ В ОРЕНДУ:
- у Львівській дирекції залізничних перевезень – на ст. Стрий, Сокаль, Хирів,
Борислав, Турка, Жидачів, Сколе, Мшана, Мостиська, Янтарна, Борислав, Дрогобич.
Відповідальна особа – Константинова Руслана Василівна, тел.: 8(032)226-47-38;
- у Тернопільській дирекції залізничних перевезень – на ст. Чортків, Бучач,
Борщів, Ягільниця, Зборів, Збараж, Теребовля, Копичинці, Потутори, Денисів, Гадинківці,
Хоростків. Відповідальна особа – Тимків Галина Тимофіївна, тел.: 8(0352)47-23-09;
- у Рівненській дирекції залізничних перевезень – на ст. Рівне, Здолбунів, Сарни,
Любомль, Клевань, Дубровиця, Антонівка, Броди, Іваничі, Горохів, Вижва.
Відповідальна особа – Бондарук Світлана Іванівна, тел.: 8(0362)42-31-10;
- в Івано–Франківській дирекції залізничних перевезень – на ст. Галич, Долина,
Ворохта, Кіцмань, Лужани, Новоселиця, Надвірна, Чернівці.
Відповідальна особа – Моцюк Володимир Васильович, тел.: 8(0342)59-32-45;
- в Ужгородській дирекції залізничних перевезень – на ст.Ужгород, Берегово,
Бурштино, Чоп, Мукачево, Тячів, Жорнава, Чорнотисів, Вілок.
Відповідальна особа – Шинкова Лідія Станіславівна, тел.: 8(031)69-33-60.
За детальнішою інформацією звертатись до названих відповідальних осіб.
04 жовтня на 41 році життя після короткочасної важкої хвороби перестало битися серце інженера служби кадрів, навчальних закладів та соціальних
питань
КРАМАР Алли Владиславівни.
Колектив служби з сумом і болем зустрів звістку про передчасну смерть
цієї прекрасної жінки, колеги і подруги.
Пішла з життя людина веселої вдачі, з полум’яним
серцем, із щирою душею, яка добрим словом, мудрою
порадою, безкорисливою допомогою зігрівала колег і
всіх оточуючих. Завжди проявляла чуйність і уважність
до кожного, з ким спілкувалася. Відзначалася високим
професіоналізмом, винятковою компетентністю у вирішенні проблем, чуйним ставленням до людей праці. Алла
Владиславівна користувалася заслуженим авторитетом і
повагою у керівництва служби, серед колег, працівників різних підрозділів
та установ. Світла пам’ять про Аллу Владиславівну назавжди збережеться
в серцях усіх, хто її знав і працював із нею. Висловлюємо щирі співчуття
матері й синові, рідним та близьким покійної. Поділяємо біль непоправної
втрати з усіма, хто знав, поважав і любив Аллу Владиславівну.

Хоч білий туман припорошив волосся,
І діти дорослі, й онуки ростуть,
А серце таке молоде іще й досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть!
Про кожного з нас – хто далеко і близько –
Всі Ваші тривоги і світлі думки,
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай сили й здоров’я Господь Вам дає!

Колектив служби електропостачання сердечно вітає
ветерана праці, колишнього начальника технічного відділу
служби електропостачання, почесного залізничника

Едуарда Васильовича ГОНЧАРЕНКА
з нагоди 70-річчя

Висловлюємо Вам, шановний
Едуарде Васильовичу, сердечну
подяку за багаторічну сумлінну та
плідну працю і бажаємо міцного
здоров’я, бадьорості духу, любові
та поваги від близьких, довгих і
радісних років життя!
Колектив ВП “Мостобудівний поїзд № 61” вітає головного інженера

Костянтина Павловича ІЩУКА

з 50-річним ювілеєм
Щиро вітаємо Вас, шановний Костянтине Павловичу, з
нагоди 50-річного Ювілею! Бажаємо Вам міцного здоров’я,
злагоди, любові, щастя! Миру, спокою, добра Вам та Вашим
близьким!
Нехай доля щедро обдарує Вас усілякими земними
гараздами та здійсненням усіх Ваших задумів і мрій!
Успіхів Вам, розуміння і підтримки друзів та колег!
Хай щастя і доля всміхаються Вам,
Хай буде здоров’я багато!
З роси і води хай ведеться все Вам,
Хай повниться радістю хата!
В роботі хай буде удача завжди
І друзі щоб дім не минали,
Ніколи в житті, щоб не знали біди,
Й колеги щоб Вас шанували!

Колектив та профспілковий комітет ВП “Сарненська дистанція
сигналізації і зв’язку” щиро вітають свого керівника

Віктора Костянтиновича КУЗЬМИЧА
з 55-річчям

Хай ладиться скрізь – на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас Все світле, хороше, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя вирує стрімкою рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує ще довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
Адміністрація та первинна профспілкова організація
відокремленого підрозділу “Рівненська дистанція
електропостачання” вітає щиру людину, досвідченого
наставника – начальника району контактної мережі

Юрія Івановича ПРИБИША
з ювілеєм.

Контактна мережа, якій Ви присвятили понад
тридцять п’ять років свого життя, тримається не тільки на консолях та опорах, але й на
Вашому професіоналізмі та праці людей, яких
Ви навчили. Завжди випромінюйте радість,
енергію та будьте прикладом для своїх колег.
Прийміть, шановний ювіляре, наші щирі побажання:
здоров’я, щастя, життєвої наснаги, витримки, бадьорості духу, любові та поваги від близьких, добра від
людей, успіхів у справах, довгих і радісних років життя!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 9-15 ЖОВТНЯ
Впродовж вихідних буде помірно тепло, а вже, починаючи із понеділка, на території Львівської залізниці похолоднішає. У п’ятницю
короткочасні дощі, місцями з грозами. Температура вночі 10-15°, вдень
12-17°, на Закарпатті та Буковині 15-20° тепла. У суботу без істотних опадів.
Температура вночі 2-7°, вдень 11-16°, на Закарпатті відповідно 5-10° та 17-22°
вище нуля. У неділю пройдуть дощі, місцями сильні, з грозами. Температура
вночі 6-11°, вдень стовпчик термометра коливатиметься в межах 12-17°, на
Волині, Рівненщині та в горах 10-12°, на Закарпатті, Буковині 15-20° вище нуля.
Дощитиме і в понеділок, температура вдень понизиться до 7-12°, в горах
місцями 6-8° тепла.
Надалі очікується нестійка погода з холодними північними вітрами, невеликими та помірними опадами у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг та сніг.
Температура понизиться у вівторок вночі до 0-5°тепла, на поверхні грунту, місцями і в повітрі заморозки 0-3°. Вдень 2-7° тепла, в горах близько нуля. У середучетвер вночі від 2° морозу до 2° тепла, в горах 2-5° морозу, вдень 0-5°тепла, в
горах близько нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

