Ïåðåäïëàòà – 2010
Шановні друзі!
Триває передплата на газету
“Львівський залізничник” на 2010 рік.

Газета
трудового колективу
Львівської залізниці

Видається з 15 лютого 1910 року № 41 (7845) 16 жовтня 2009 року

Наш передплатний індекс:
– для фізичних осіб - 30223,
– для юридичних осіб - 95892.
Передплатна вартість
“Львівського залізничника” на 2010 рік разом
з оформленням:
– для фізичних осіб –
12 місяців – 70 грн 2 коп.
6 місяців – 38 грн 61 коп.
– для юридичних осіб –
12 місяців – 136 грн 2 коп.
6 місяців – 63 грн 61 коп.
Передплатити
“Львівський залізничник” можна вже нині в
усіх поштових відділеннях України.

КОМФОРТ ІДЕ НА ПЕРЕГОНИ

Т

ема пунктів обігріву колійників для газети не нова.
Ми неодноразово писали про побутові умови колійників - людей нелегкої професії. У цьому році питання
виробничого побуту колійників набуло особливого звучання, оскільки Укрзалізниця прийняла цільову програму облаштування пунктів обігріву колійників, виділивши кожній із
шести залізниць певну суму грошей. Виконання капітального ремонту пунктів обігріву на нашій залізниці доручили
службам колії та будівельно-монтажних робіт і цивільних
споруд. Забезпечення пунктів обігріву холодильниками,
електрочайниками, мікрохвильовими печами та посудом
взяла на себе профспілка, а служба колії та дистанції колії
відповідальні за облаштування пунктів обігріву меблями.
За словами інженера служби колії Марії Кубаренко, на
сьогодні вже завершено капітальний ремонт дванадцяти пунктів обігріву із запланованих шістнадцяти. Два з
них, що знаходяться на станціях Клепарів та ВолодимирВолинський (на фото), мають особливо комфортні умови.
Продовження на 2 стор.

Провідник у джинсах – не провідник
Під час роботи в осінньо-зимовий період
усі провідники приміських поїздів та ревізориконтролери працюватимуть нарешті у форменому одязі, а не у власному. Досі не всі
залізничники були забезпечені цим одягом. За
вказівкою начальника залізниці стовідсоткове
забезпечення провідників і ревізорів-контролерів форменим одягом покладене на службу
матеріально-технічного постачання. Одяг буде
пошито у Будинку побуту коштом залізниці і
видаватиметься безкоштовно.

Як розповів головний інженер служби приміських пасажирських перевезень Володимир
Маслій, заявку про необхідну кількість комплектів форменого одягу, у які входять костюм,
сорочка і куртка зимова, уже подано в службу
матеріально-технічного постачання. Для провідників потрібно 126 комплектів чоловічого
форменого одягу та 122 комплекти – жіночого.
Кількість одягу для ревізорів-контролерів поки
не сформована, оскільки з дирекцій ще надходять заявки.

Наказом начальника ДТГО “Львівська залізниця” призначена:
СОЛУК Галина Євгенівна – головним бухгалтером ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і
цивільних споруд №6”

