Про підсумки роботи виїзної комісії із визначення розмірів збитків постраждалих господарств залізничників, що мешкають у
підтоплених районах, розповідає заступник
начальника ДТГО “Львівська залізниця” з кадрів
та соціальних питань Володимир ЧЕРНЕГА.

– Володимире Васильовичу,
від цьогорічної повені постраждало чимало людей, серед яких
є і залізничники. Що вдалося
з’ясувати виїзній комісії про завдані збитки?
– Сьогоднішню повінь не можна назвати раптовою. Якщо 2008 р.

все це трапилося несподівано і
здебільшого в нічний час, то цього
разу люди були більш готові. Та
все ж в окремі садиби вода зайшла дуже швидко. Звичайно, цьогорічну повінь на Буковині неможливо порівнювати з лихом 2008 р.,
тоді все було значно серйозніше,
і на допомогу Львівській залізниці прийшла вся Укрзалізниця, всі
залізниці України відрахували одноденний заробіток для допомоги
потерпілим працівникам. Серед
тих, хто потерпів цього року, немало таких, хто зазнав збитків і під
час повені 2008 року. Звичайно,
прикро, що люди після отримання відшкодування минулого разу
прийняли ризиковане рішення відбудуватися на тих самих місцях.
Перш за все це стосується підвалів
та господарських будівель.
– Чи всі, хто очікував повені
на Буковині, були готові до неї?
– На мій погляд, не всі.
Далеко не всі вулиці та цілі населені пункти обладнані загальною
інженерною мережею водовідведення, а вона повинна бути, та
й кожен господар у своїй садибі
повинен мати таку систему. На
жаль, повінь 2008 р. не переконала людей, що такі роботи не-

обхідно виконувати насамперед.
Цього року від повені на
Буковині постраждали як інфраструктура, так і працівники. У
перший же день після удару стихії
залізниця почала відбудову своєї
мережі. А вже наступного працівники управління залізниці (кадрові
працівники вузла станції Чернівці,
де працює найбільше потерпілих),
виїхали на місце, об’їхали населені пункти, де зустрілися з нашими працівниками та задокументували результати обстеження.
– Відомо, що керівництво
залізниці прийняло рішення
про надання допомоги залізничникам, які постраждали від
підтоплення.
– Звичайно, людям потрібно
допомогти, тому керівництво залізниці та дорпрофсож прийняли
таке рішення. Допомога буде на-

брати воду для пиття.
Саме тому прийнято рішення
про надання матеріальної підтримки тим нашим працівникам,
у яких підтоплене житло та господарські будівлі. Сьогодні ми маємо
інформацію про 79 залізничників,
що постраждали внаслідок підтоплення будинків. Така ж кількість
наших працівників має підтоплені
господарські будівлі.
– За якими критеріями приймалося рішення про розмір
допомоги?
– Люди – наше найбільше багатство, тому й цього разу керівництво залізниці та дорпрофсож
одностайно прийняли рішення, що
залізничникам, які зазнали лиха
від удару стихії, необхідно допомогти. Дорпрофсож взяв на себе
зобов’язання безкоштовно скерувати дітей із потерпілих сімей в
літні оздоровчі табори. Треба зазначити, що серед залізничників,
які потерпіли від підтоплення, є
такі, що потерпіли дуже серйозно.
Нашою комісією зафіксовано випадки руйнування стін, знищення
меблів. Так, у садибі провідника
пасажирського вагонного депо
Чернівці повінь забрала дві стіни

даватися у першу чергу тим, у кого
пошкоджено житло та господарські
споруди. Ми на свої очі бачили, що
у підтоплених населених пунктах,
де мешкають наші залізничники,
вода завдала багато збитків і житловим, і господарським спорудам,
городам, дехто втратив птицю та
господарських тварин, втрачено
корми для худоби. Підтоплено
житлові будівлі, комори, затоплено
підвали, криниці. Вода вимила нечистоти з вигрібних ям і потрапила
в криниці, звідки тепер неможливо

літньої кухні, меблі, холодильник,
продукти. За рішенням дорожньої
комісії, таким потерпілим надано
допомогу в розмірі 5 тис. грн.
Рішення про надання матеріальної допомоги в розмірі
1 тис. грн будуть прийматися
комісіями безпосередньо на підприємствах, де працюють потерпілі. А дорожня комісія уповноважена приймати рішення про
надання матеріальної допомоги
на суму до 5 тис. грн. Хочу ще
раз підкреслити, що ці виплати

Знову західний регіон України потерпає від повеней, які спричинили
несприятливі погодні умови. Цього
разу найбільше стихія розгулялася в
Чернівецькій області. Підняття рівня
води в річках Прут, Дністер та інших
викликало затоплення великих територій, населених пунктів, об’єктів водопостачання, зокрема криниць.
Постраждало серед інших і господарство залізниці. Санепідслужба на Львівській
залізниці з перших днів посилила нагляд за
об’єктами підвищеного епідризику, у першу

чергу за об’єктами водопостачання та каналізаційними очисними спорудами. З епідфонду було виділено дезинфікуючі засоби
для проведення дезинфекції підтоплених
територій, приміщень, об’єктів водопостачання, надвірних станційних вбиралень
тощо. Зокрема, для Чернівецької лінійної
дільниці виділено понад 100 кг дезинфікуючих засобів, для Івано-Франківської
лінійної дільниці – біля 50 кг. Винесені
Постанови про тимчасове припинення експлуатації підтоплених водозаборів та криниць. Здійснюється постійний лаборатор-

не є відшкодуванням. За законом, відшкодування надається
потерпілим органами місцевого
самоврядування. Залізниця надає
допомогу своїм працівникам, які
потерпіли від повені. За даними
нашої комісії, цього року повенню
на Буковині було підтоплено 79
будинків, 79 господарських споруд

ний контроль за якістю питної води джерел
централізованого та децентралізованого
водопостачання. У даний час відповідні
служби залізниці відкачують, промивають,
прочищають та дезинфікують водозабірні
споруди та мережі, колодязі.
У зв’язку з надзвичайною ситуацією,
яка склалася в регіоні, хочу дати поради мешканцям підтоплених районів, щоб
убезпечитись від захворювань. У жодному
разі не споживайте сиру воду, пийте тільки
кип’ячену або фасовану. Овочі та фрукти
також треба мити тільки кип’яченою во-

та 223 городи. Станом на 7 липня
п’ятдесят три потерпілі залізничники отримали допомогу в розмірі
1 тис. грн.
Спілкувалися
Олександр ГЕРШУНЕНКО
та Ігор ПАРАЩАК
Фото Андрія КИРДИ
та Ігоря ОРНАТА

дою. Не забувайте перед їжею мити руки
кип’яченою водою з милом.
При перших ознаках кишкового захворювання (головний біль, блювота, болі в
животі, пронос, підвищення температури)
негайно звертайтесь до лікаря за медичною допомогою.
Не займайтесь самолікуванням!
Дотримання цих елементарних порад
захистить вас від захворювань!
Володимир БАГНЮК,
головний державний санітарний
лікар на Львівській залізниці

