(Закінчення. Поч на 1 стор.)
На черговому засіданні оперативного штабу,
яке відбувалось під головуванням заступника начальника залізниці з колії Володимира Харлана,
начальник геофізичної станції залізниці Ярослав
Городчук розповів про метеорологічну ситуацію в
регіонах залізниці та можливість виникнення надзвичайних ситуацій.
Заступник начальника служби колії Ігор Юник
доповів, що на залізниці є 28 найбільш небезпечних ділянок земляного полотна та 141 особливо
небезпечний об’єкт колійного господарства, які
потребують особливої уваги під час проходження
льодоходу та паводків, на яких під час руху локомотивним бригадам необхідно бути особливо
пильними.
З цією ситуацією ознайомлені керівники локомотивних депо. Проведено інструктаж локомотивних бригад.
Як зазначив Ігор Юник, відповідно до наказу
начальника служби колійного господарства фахівці Самбірської, Стрийської, Івано-Франківської,
Мукачівської, Ужгородської дистанцій колії провели обстеження отворів малих мостів та водовідвідних труб, водовідводів, найбільш небезпечних
місць земляного полотна, сходу снігових лавин.
За інформацією керівників цих підрозділів, отвори
споруд очищені, заторів нема, ситуація стабільна.
А на об’єкті 1310 пк 1-3 непарної колії перегону
Підволочиськ-Максимівка, де можливе просідання
земляного полотна, запроваджене цілодобове чергування. Місце освітлюється, встановлено зв’язок.
Відповідно до наказу начальника залізниці
керівники дистанцій колії уклали 9 угод з тери-

Шановна редакціє! Двадцять років минуло з
того часу, відколи я вийшла на заслужений відпочинок – пенсію за віком. Разом із чоловіком Василем
Федоровичем ми працювали на станції ІваноФранківськ. Він – складачем поїздів, а я в експедиції, прийомоздавачем. Після виходу на пенсію чоловік важко захворів (перестали слухатися ноги). У
нас не було дітей, і всю свою любов, і увагу я віддала хворому чоловікові. Незважаючи на матеріальну
скруту, я жертвувала всім, щоб допомогти дорогій
людині. Невдовзі чоловік помер і я відчула, що і в
мене – неабиякі проблеми зі здоров’ям.
Після обстеження мене госпіталізували в терапевтичне відділення вузлової лікарні ст. Коломия.
Я ніколи в житті не була в лікарні, а від людей чула,
що зараз там погані умови – ліки за гроші, абияке
харчування, брудна постільна білизна тощо. Яким
же було моє здивування, коли я побачила в лікарні
зовсім інший стан. У палатах терапевтичного відділення ідеальна чистота, постільна білизна – білосніжна, а харчування повноцінне, смачне і в достатній

● Посвідчення ЛВ № 416258, видане ВП
“Ковельська дистанція колії” у 2010 р.
ПРОКОПОВУ Е.В.
● Приміський квиток ф.4 № 006604, виданий ВП
“Станція Мостиська-ІІ” у 2009 р. КОСТИК І.М.
● Посвідчення ЛВ № 372446, видане ВП
“Локомотивне депо Львів” у 2008 р. КУЩАКУ І.З.
● Службовий квиток ф.3к № 080311, виданий
ВП “Підзамчівська дистанція колії” у 2009 р.
ЩЕПНОМУ І.В.
● Службовий квиток ф.3 № 053530, виданий ВП
“Львівська дистанція електропостачання” у 2009 р.
ІВАСЕНКУ А.В.
● Службовий квиток ф.3 № 053494, виданий ВП
“Львівська дистанція електропостачання” у 2009 р.
КУЗЬМІНІЙ О.М.
● Посвідчення ЛВ № 363370, видане
Управлінням залізниці у 2009 р. ДЕЙДЕЮ Ю.М.
● Службовий квиток ф.3 № 053444, виданий ВП
“Львівська дистанція електропостачання” у 2009 р.

торіальними підрозділами управління МНС України
на проведення вибухових робіт із роздрібнення
льоду на об’єктах, які цього потребують.
На залізниці сформовано 11 протирозмивних
поїздів із 41 одиницею рухомого складу (30 платформ бутового каменю, 11 критих вагонів, заповнених мішками з піском) та запас інертних матеріалів
у місцях складування – Самборі, Стрию, Чернівцях,
Хриплині, Воловці. Для потреб водоборотьби запас
інертного матеріалу становить 1530 кубометрів
бутового каменю, 90 кубометрів щебеню фракції
5-25 та 2 670 кубометрів піску.
Заступник начальника служби колії Ігор Юник
інформував оперативний штаб про те, що за необхідності будуть використовуватись крани КДЕ,
обладнані на грейфер, із локомотивних депо Львів,
Мукачево, Чернівці, Чернівецької дистанції колії,
колійної машинної станції №125.
– Велика кількість снігу є серйозною підставою для підняття рівня води до високих позначок.
Підготовка до пропуску паводка і льодоходу триває у плановому режимі, – наголосив заступник начальника залізниці із колії – керівник оперативного
штабу Володимир Харлан. – Враховуючи складні
погодні умови, вживаються додаткові заходи, формуються запаси протирозмивних матеріалів, які,
за необхідності, будуть оперативно застосовані.
Основне завдання – забезпечення надійності і безпеки руху поїздів. Велика відповідальність лягає на
працівників дистанцій колії, які щоденно оглядають
споруди, вимірюють русла рік біля мостових опор,
перевіряють найбільш небезпечні місця, що потребують особливої уваги в період танення снігу.
Він також зазначив, що на засіданні оперативного штабу накреслено план заходів та терміни їх
виконання, зокрема, прийнято рішення про прискорення термінів ремонту автотракторної техніки.
Про організацію своєчасної підготовки споруд
колійного господарства та об’єктів водопостачання для безпечного і безперебійного руху поїздів у
період льодоходу і пропуску весняного й літнього
паводків у 2010 році йшла мова і на розширеній
селекторній нараді під головуванням першого заступника начальника залізниці Богдана Піха, яка
відбулася нещодавно за участю всіх причетних начальників служб та відокремлених підрозділів.
Орися ТЕСЛЮК

кількості. Мене оточили увагою лікарі, медсестри і
молодший медичний персонал, було призначено
ліки, які я одержала безкоштовно, лікувальні процедури, які через деякий час повернули мене до
активного життя. Тепер я вже вдома, пораюся по
господарству й у хаті і на здоров’я не нарікаю. Весь
цей час я з глибокою шаною і любов’ю згадую свого лікаря Ярославу Михайлівну Гритчук, її чоловіка
Ярослава Степановича Гритчука, який уже багато
років успішно керує цим лікувальним закладом, а також лікаря-терапевта Наталію Омелянівну Коцабу,
привітних медсестричок і санітарок. Ці люди з великою любов’ю і високим професіоналізмом виконують свій відповідальний обов’язок. Велике спасибі
Вам, дорогі наші медики. На таких людях, як Ви,
тримається наше суспільство, і ще живе віра, що
колись все у ньому зміниться на краще.
Із вдячністю і повагою Марія Петрівна
Дутчак, с. Коршів Коломийського району
Івано-Франківської області

ІВАСЕНКУ В.М.
● Посвідчення ЛВ № 339829, видане ВП “Вагонне
депо Здолбунів” у 2008 р. ГОДОВАНЮКУ О.В.
● Посвідчення ЛВ № 428771, видане ВП “Друга
дистанція сигналізації та зв’язку м. Львів” у 2010 р.
та службовий квиток ф.3 № 053722, виданий
Управлінням залізниці у 2009 р. ДЕМКІВУ О.В.
● Службовий квиток ф.3 № 057492, виданий
ВП “Підзамчівська дистанція колії” у 2009 р.
ПРОЦИШИНУ Р.А.
● Посвідчення ЛВ № 340880 (2008 р.) та службовий квиток ф.3 № 057463 (2009 р.), видані ВП
“Підзамчівська дистанція колії” КУПРИЧУ М.М.
● Посвідчення ЛВ № 214360, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Ковель” у 2004 р.
МЕЛЬНИК Л.В.
● Посвідчення ЛВ № 350148 (2009 р.) та службовий квиток ф.3 № 055004 (2008 р.), видані ВП
“Тернопільська дистанція колії” БАЙДІ Р.І.
● Посвідчення ЛВ № 305038, видане ДП “Львівтранспроект” у 2008 р.
СЕНЬКОВСЬКОМУ М.М.

● Посвідчення ЛВ № 353498, видане ВП
“Львівська дирекція залізничних перевезень” у
2008 р. АНТОНОВІЙ Л.М.
● Посвідчення ЛВ № 361696, видане ВП “Вокзал
ст. Львів” у 2007 р. БАС А.Г.
● Службовий квиток ф.3 № 057347, виданий
ВП “Дистанція сигналізації та зв’язку ст. Львів”
у 2009 р. ЗЕЛЕНЬЧУК А.П.
● Посвідчення ЛВ № 007648, видане ВП “Депо
Львів-Захід” у 2009 р. ДУДІ А.Я.
● Посвідчення ЛВ № 310300 (2008 р.) та
приміський квиток ф.4 № 083234 (2010 р.),
видані ВП “Локомотивне депо Львів”
ГЕМБАРСЬКІЙ Г.С.
● Посвідчення ЛВ № 349700, видане ВП
“Тернопільська дистанція колії” у 2008 р.
ХРИСТЮКУ Л.Т.
● Посвідчення ЛВ № 325948, видане ВП
“Пасажирське депо Львів” у 2009 р. БОГАЧ М.І.
● Службовий квиток ф.3 № 3057657, виданий ВП “Кам’янко-Бузька дистанція колії”
у 2009 р. ЖУКУ А.З.

Колектив служби кадрів, навчальних закладів та соціальних питань
щиросердечно вітає заступника начальника служби

Даниїлу Тадеївну РЕЗНИЧЕНКО
із 50-річчям!
В день Вашого ювілею прийміть
найщиріші вітання і побажання:
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди оминають,
Хай буде легко Вам вперед іти!
Бажаєм успіхів великих у роботі
Й побільше творчих Вам натхнень,
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожен день!

Колектив ВП “Мукачівська дистанція колії” щиро вітає
начальника дистанції колії

Любомира Степановича ОСТАША
із 50-річчям!
Радісно нам сьогодні складати
Щирі вітання в знак славної дати!
Хай подарує здоров’я Вам доля,
Усміх не зникне з обличчя ніколи!
Хай Ваше серце – найбільше з сердець,
Щастям наповниться аж по вінець!
Боже ласкавий, в щасливу годину
Благослови цю прекрасну людину,
Дай їй під сонцем в радості жити
Многії, многії, благії літа!

Колектив ВП “Служба колійного господарства” сердечно вітає
начальника ВП “Мукачівська дистанція колії”

Любомира Степановича ОСТАША
із 50-річчям!
Від усього серця Вам бажаєм
Здоров’я, затишку, тепла!
Хай гарний настрій розквітає,
Щоб в серці молодість жила!
Бажаєм Вам снаги і сили,
Щоб був щасливим кожен день,
Щоб до ста років Ви раділи,
Вітанням люблячих людей!

Колектив служби організації праці, заробітної плати і структур
управління вітає заступника начальника служби

Андрія Юрійовича ГНИЛЮХА
із 50-річчям!
Щоб не застала на шляху утома,
Хай Вам ведеться на роботі й дома!
Щоб всі здорові Вам у сім’ї були,
Новини радісні й приємні чули!
Хай поруч будуть тільки щирі люди,
Хай Вам щастить у всьому і усюди!

Шановна редакціє!
Наша сім’я висловлює щиру подяку начальнику залізниці
Михайлові Васильовичу Мостовому за те, що він у скрутний для залізниці час не залишився осторонь від нещастя, яке сталося з нашою дитиною, і зміг надати матеріальну допомогу на її лікування.
Бажаємо Вам, Михайле Васильовичу, міцного здоров’я, щастя, плідної роботи на Вашій відповідальній посаді.
З повагою сім’я Шевчуків

Упродовж 5-11 березня на більшій частині території залізниці відчутно похолоднішає. У п’ятницю-суботу снігопади, у
Прикарпатських областях місцями сильні, з налипання мокрого снігу на лінії електропередач та зв’язку, місцями хуртовини. Вітер північно-східний помірний, поривчастий. Температура вночі
0-5°, при проясненнях місцями 6-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3°
тепла, на Закарпатті до 5° тепла. У суботу вночі 3-8°, у горах до 10°
морозу, вдень 0-5°, у горах місцями до 7° морозу, на Закарпатті 0-5°
тепла. У неділю переважно невеликий сніг. Вітер північно-західний помірний, поривчастий. Температура вночі 5-10°, у горах місцями 11-13°
морозу, на Закарпатті 2-7°морозу. Вдень 0-5°, у горах до 7° морозу, на
Закарпатті 0-4° тепла.
У понеділок вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів.
Температура вночі 5-10°, місцями при проясненнях 11-13°, у горах 14-19°
нижче нуля, на Закарпатті 5-10° морозу. Вдень 0-5°, у горах 3-8° морозу,
на Закарпатті 0-5° тепла.
Надалі без опадів, лише у четвер у південних районах можливий сніг.
У вівторок-середу стовпчик термометра вночі опуститься ще на кілька
позначок. А згодом поступово теплішатиме. У четвер удень від 1° морозу до 4° тепла, у горах 2-4° морозу, на Закарпатті 2-7° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
Керівництво та колектив ЗАТ “Інтертранс” та ВТФ ЗАТ “Інтертранс” висловлюють глибоке співчуття директору Виробничо-транспортної філії Василю
Васильовичу Бігуну та його рідним із приводу тяжкої втрати – смерті батька
Бігуна Василя Дмитровича.

