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Шановні залізничники!
У цей благословенний час щиро вітаємо вас зі
світлим празником Христового Воскресіння. Це величне свято традиційно відзначає наша велика трудова залізнична родина.
Святе Письмо переконує – будь-яка добра справа, зроблена на користь людини чи громади, є гідною в очах Господніх і з часом обов’язково повернеться сторицею. Тож маймо надію, що усі справи,
які наша галузь робить на благо суспільства та держави будуть належно оцінені та винагороджені.
І нехай радісна подія Воскресіння Христового
утверджує наші переконання в тому, що достойні
терпіння винагороджуються перемогою, а чесне
трудове життя увінчується славою.
Великодні дні, зазвичай, спонукають нас по-новому побачити й відчути себе у світі, оцінити чистоту своїх помислів, бажань та вчинків, а ще – бути
добрішими, милосерднішими, терплячішими, благороднішими один до одного.
Тож хай ваші душі будуть багаті на добро, як
святковий стіл, чисті, як Великодній рушник, і веселі, як українські писанки. Хай величні дзвони
Великодня принесуть у ваші оселі радість, достаток, віру, надію і любов.
Михайло МОСТОВИЙ,
начальник ДТГО “Львівська
залізниця”

З

алізниця ретельно готує господарку до Великодніх свят.
Нині на підприємствах магістралі триває весняна толока. Як і
годиться доброму господарю, кожен
відокремлений залізничний підрозділ
зустріне Великдень у чистоті та порядку.
У локомотивному депо Львів-Захід порядок на території підтримується постійно, адже за рішенням трудового колективу
профкому і адміністрації для прибирання щоденно відведено санітарну годину.
Інколи деповчани виходять на прибирання
по п’ятницях. За словами начальника сектора охорони праці депо Романа Чміля,
наприкінці минулого тижня прибрали прилеглу територію, у цехах, кабінетах помили
стенди, вікна, побілили бордюри, висадили
дерева. До речі, про саджанці працівники
депо подбали самі. Загалом упродовж минулого тижня в господарських роботах було
задіяно близько 450 залізничників.
Толока у працівників пасажирського вагонного депо Львів також розпочалася ще
минулого тижня. Як зазначив голова профкому депо Богдан Смолінський, в основному займалися прибиранням території депо,

вивозили сміття, підбілили паркани, у цехах
кожен працівник прибрав своє робоче місце
від пилу і бруду. Подбали і про прилеглу до
депо територію. Зокрема, трохи розчистили
захаращений сміттям лісок, через який чимало деповчан щодня ходять з електричок
на роботу та повертаються додому.
За словами головного інженера локомотивного депо Львів Петра Грущака, під час
толоки в депо побілили фасад загорожі та
бордюри, поприбирали у цехах, на стоянці,
яку машиністи облаштовували в позаробочий час, залишилося зробити розмітки
для автотранспорту. Якщо Львівська дистанція захисних лісонасаджень допоможе
декоративними рослинами, то їх висадять
на клумбах. За словами Петра Грущака,
поприбирали та пофарбували і відкоси біля
колії, зробили вирізку замазученого ґрунту,
колії попідсипали щебенем, побілили вапном фундаменти інженерних споруд. А до
прибирання закріпленої території, де розташована будівля по вулиці Шевченка, 105,
долучилися й працівники тих підрозділів залізниці, які там працюють. До кінця тижня
заплановані роботи буде завершено.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото з архіву газети

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Станом на 30 березня 2010 року призначено 34 додаткові поїзди до Великодніх свят. Складом Львівської залізниці додатково
призначено поїзди: №532/531 Львів–Київ відправленням зі Львова
2/04, з Києва 2/04; №270/269 Львів–Київ–Івано-Франківськ відправленням зі Львова 1, 2/04, з Києва 1, 2/04; №253/254-525 ІваноФранківськ–Київ відправленням з Івано-Франківська 5/04, з Києва
6/04; №502/225 Львів–Київ відправленням зі Львова 5/04, з Києва
6/04.; №516-565/566 Львів–Київ–Чернівці відправленням зі Львова
2/04, з Києва 2/04.
Територією Львівської залізниці курсуватимуть додаткові поїзди, призначені складом Південно-Західної залізниці: №207/208
Київ–Ужгород відправленням з Києва 1, 2, 4/04, з Ужгорода 2, 3,
5/04; №537/538-525/526 Київ–Ужгород відправленням з Києва 2/04,
з Ужгорода 3/04; №529/592 Київ–Львів відправленням з Києва 1,
2/04, зі Львова 2, 3/04; №219/220 Київ–Івано-Франківськ відправленням з Києва 3/04, з Івано-Франківська 3/04; №505 Київ–Львів відправленням з Києва 3/04; №511 Київ–Чоп відправленням з Києва
2/04; №531/532-220/219 Київ–Чернівці відправленням з Києва 4/04,
з Чернівців 5/04; №225/226 Київ–Ужгород відправленням з Києва
4/04, з Ужгорода 5/04. Складом Придніпровської залізниці: №517/518
Дніпропетровськ–Львів відправленням з Дніпропетровська 2/04,
зі Львова 3/04; №510/509 Сімферополь–Львів відправленням із
Сімферополя 1/04, зі Львова 2/04. Складом Одеської залізниці:
№228/227 Одеса–Львів відправленням з Одеси 2/04, зі Львова 3/04.
Складом Південної залізниці: №225/226 Харків–Мукачево відправленням з Харкова 2/04, з Мукачевого 3/04. Складом ВАТ “РЖД”:
№125/126 Москва–Чоп відправленням із Москви 1, 2/04, з Чопа 3,
4/04.
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