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и доводилось вам коли-небудь заходити на своє
рідне підприємство під звуки оркестру? Ні, не під
фонограму музичних творів, що транслюється через гучномовець, а під звучання справжнього військового
оркестру. Такої честі напередодні свята були удостоєні
представниці прекрасної половини людства Рівненської дирекції залізничних перевезень, які прямували на свої робочі
місця. При вході у будівлю при повному параді жінок зустрічав військовий комендант дирекції, вітав, вручав квіти. Я
вам скажу відверто, у той момент почувалася, як у кіно.
І, напевно, не було жодного чоловіка в апараті дирекції,
включаючи найвищі ранги і посади, який би не долучився до
участі в підготовці святкування.
Адже як справедливо зауважив на урочистостях з нагоди
Міжнародного дня прав жінок та
миру начальник Рівненської дирекції залізничних перевезень
Олександр Левицький, 8 березня
– це, крім усього, і свято справжніх чоловіків, які в цей день намагаються продемонструвати свої
найкращі почуття і таланти.
Зауважу, що піднесений настрій панував ще задовго до по-

чатку концерту. У залі засідань
дирекції розмістили стенди із десятками жіночих фотографій, на
яких були зображені працівниці
дирекції. Усі, хто заходив, шукали
знайомі обличчя, жваво спілкувалися, жартували, раділи. А ще
чого тільки не було, створеного
вправними чоловічими руками:
і штучні квіти, і яскраві стрічки, і
віршовані вітання, і аплікації, і малюнки. У підсумку більшість усього жіночого колективу найкращими визнала привітання чоловіків
регіонального інформаційно-обчислювального центру та відділу
вантажних перевезень.

Наказом начальника ДТГО
“Львівська залізниця” за сумлінну працю, особистий внесок
у підвищення ефективності
роботи залізниці, високий
професіоналізм та з нагоди
Міжнародного дня прав жінок та
миру нагороджено:
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ – БОХІНУ
Оксану Федорівну – чергову по станції
Янтарна, ПОЙШЛУ Світлану Миколаївну
– інженера виробничо-технічного відділу Тернопільської дистанції електропостачання, ВІТУЛЬСЬКУ Марію Іванівну
– юрисконсульта 1 категорії вагонного депо
Дрогобич, ЛУКАЩУК Анну Олексіївну
– провідного економіста моторвагонного
депо Коломия, ФЕДОР Ірину Миколаївну
– інженера відділу впровадження та експлуатації АСУ станційних технологій інформаційно-обчислювального центру, ПОТІЧНУ
Олександру Степанівну – бухгалтера фінансово-економічного відділу служби воєнізованої охорони, ПИРОГОВУ Наталію
Бориславівну – інженера з охорони праці дорожньої ремонтно-експлуатаційної
автобази, МІЗЮНОВУ Олену Меєрівну
– телефоніста другої дистанції сигналізації
і зв’язку м. Львова, НАУМЧИК Людмилу
Василівну – друкарку першої категорії
пасажирського вагонного депо Ковель,
ЛЕМИК Ганну Олексіївну – начальника відділу дебіторської заборгованості і
зобов’язань фінансово-економічної служби залізниці, ГЛУШКО Галину Адамівну
– старшого інспектора з кадрів будівельно-монтажного поїзда № 908, ГРОМОВУ
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До речі, у театралізованій та
концертній програмах виступали виключно чоловіки. Дивно, як
вдалося їм утримати в суворому
секреті всі приготування до свята, адже його організація вражала. Звучали власноруч написані
віршовані гумористичні тексти,
викликали захоплення костюми
– від традиційних народних до
стилізованих під героїв відомих
фільмів. А скільки позитивної
енергії, гумору випромінювали ведучі: черговий дирекції
Михайло Ролдугін, енергодиспетчер Михайло Криштопайтіс
та перший заступник начальника
відділу вантажних перевезень
Олександр Громик.
Сценка з водевілю “Ханума”

Наталію Олексіївну – провідного інженера-технолога відділу роботи станцій служби перевезень, СЛЕПКО Віру Романівну
– викладача технічної школи, ЛАВРЕЦЬКУ
Тетяну Антонівну – провідного інженера служби кадрів, навчальних закладів та
соціальних питань, КЛИМЧИШИН Марію
Степанівну – секретаря локомотивного
депо Львів-Захід, СТЕЛЬМАХ Катерину
Миколаївну – машиніста крана Львівського
центру механізації колійних робіт, ЗІНЧУК
Ірину Михайлівну – спеціаліста дорожнього комітету профспілки Львівської залізниці, ДОВГОШИЮ Валентину Павлівну
– начальника відділу звітності з праці
та заробітної плати служби статистики,
МИГУЩЕНКО Олену Олексіївну – начальника відділу договірно-правової роботи юридичної служби, ЛЕСЮК Марію
Василівну – заступника начальника служби управління майновими та земельними
ресурсами, КРИТЮК Любов Мойсеївну –
начальника планово-економічного відділу
пасажирського вагонного депо Тернопіль,
ОХРІМЧУК Тетяну Миколаївну – начальника відділу методології та механізації бухгалтерського обліку фінансово-економічної
служби, СЕРАФІН Любов Тарасівну – провідного бухгалтера відділу розрахункових
операцій і банківського обслуговування фінансово-економічної служби, КУНИНЕЦЬ
Світлану Дмитрівну – бухгалтера першої
категорії відділу зведеного обліку доходних
надходжень фінансово-економічної служби
залізниці, КІЦУЛ Віру Казимирівну – заступника начальника з кадрів Стрийської

у виконанні директора дитячого
оздоровчого табору “Експрес”
Олександра Лоєвського та начальника технічного відділу
Андрія Чижмара була просто
шедевром талановитого артистичного перевтілення. Чарівні
голоси і прекрасні пісні, романси, що пролунали у виконанні
Михайла Сапіги (Рівненська
дистанція колії), Валерія Бідюка
(Сарненська вузлова лікарня),
дуету із Сарненської дистанції
колії, ветеранів дирекції, зачепили душу і серце усіх жінок, які
були присутні в залі – працівниць
дирекції, ветеранів залізниці,
представниць різних структурних
підрозділів. Вигуки “Браво!” довго
лунали після кожного виступу.

дистанції колії, ДЕРЕШ Надію Євгенівну
– старшого ревізора відділу з контролю доходів від вантажних та пасажирських перевезень служби контролю та внутрішнього
аудиту.
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ – ДУРДІ
Ярославі Ярославівні – старшому квитковому касиру станції Стрий, СТАФІНЯК
Галині Йосипівні – черговій по станції Максимівка, СМОЛЯКОВІЙ Галині
Володимирівні – черговій по станції
Гнідава, ФРОЛЯК Марії Орестівні – черговій по станції Чернівці, ДРАНЧАК Ганні
Олексіївні – товарному касиру другої категорії станції Великий Березний, КУЛИК
Марії Богданівні – начальнику дорожньої
нормативно-дослідної станції з праці,
ЧЕМОДУРОВІЙ Лесі Володимирівні
– інженеру спеціальної служби, ШРАМКО
Наталії Карлівні – економісту першої категорії дорожнього центру стандартизації,
метрології та експертизи, ВАЩИЛО Ларисі
Іванівні – провідному інженеру технічної
служби, ШКОЛЬНИК Ларисі Миколаївні
– провідному інженеру служби капітальних
вкладень, АНДРУШКО Тетяні Михайлівні
– бухгалтеру редакції газети “Львівський
залізничник”, ОСТРОМЕНСЬКІЙ Антоніні
Володимирівні – інженеру першої категорії центру науково-технічної інформації
і
бібліотечно-бібліографічного
обслуговування, ФЕДОРИЧКО Ларисі
Осипівні – старшому інспектору відділу
режимно-секретної роботи 1-ої служби,
ВОЛОСЯНСЬКІЙ Марії Миколаївні – прибиральниці службових приміщень мето-

Це вже вдруге силами апарату
дирекції проводяться такі масові
видовищні дійства. Початок було
покладено напередодні новорічних свят. Головний організатор і
генератор ідей – профспілковий
комітет апарату дирекції, який очолює Наталія Морозова. У рамках
проведення конкурсу на кращий
спілчанський осередок до 105-ої
річниці профспілкового руху під
гаслом “Профспілка в дії” вона
разом зі своїми колегами і однодумцями докладає максимум
зусиль, щоб згуртувати колектив,
об’єднати спільними інтересами і
справами, подарувати хоч краплину радості в наш нелегкий час.
Світлана СТАНЕВИЧ

дично-інформаційного бюро, ШАЛІ Оксані
Мирославівні – старшому адміністратору
адміністративної служби, ДЕНИСОВІЙ
Любові Анатоліївні – провідному інженеру служби комерційної роботи і маркетингу, РЕП’ЄВІЙ Альфії Гаязівні – секретарю
служби перевезень, СТЕФУРІ Любові
Володимирівні – провідному інженеру
галузевого навчально-методичного центру
з охорони праці, ДЕМЧУК Марті Петрівні
– оператору комп’ютерного набору другої
категорії господарської служби.
ГОДИННИКОМ ВІД НАЧАЛЬНИКА
ЗАЛІЗНИЦІ
–
КРАВЕЦЬ
Надію
Мирославівну – маляра будівельномонтажного поїзда служби електропостачання, МАТВІЙЧИК Надію Григорівну
– оператора з обслуговування та ремонту вагонів четвертого розряду вагонного
депо Здолбунів, ДУШУ Ольгу Іванівну
– помічника начальника моторвагонного
депо Львів з кадрів та соціальних питань,
КРАВЦІВ Ольгу Іванівну – старшого комірника відділу складського господарства
служби матеріально-технічного забезпечення, ОДИНЕЦЬ Наталію Федорівну
– технолога єдиного технологічного центру з обробки перевізних документів інформаційно-обчислювального
центру,
МАШТАЛІР Дарію Андріївну – прибиральника виробничих приміщень вокзалу
станції Івано-Франківськ, ГЕРАСИМЕНКО
Тетяну Володимирівну – секретаря господарського відділу Львівської дирекції
залізничних перевезень, ГАЛІВ Марію
Михайлівну – бригадира Львівської дистанції захисних лісонасаджень, ХІМКУ
Марію Іванівну – бухгалтера першої категорії локомотивного депо Львів.

