Ïåðåäïëàòà – 2011
Шановні друзі!
Передплатний індекс на газету
“Львівський залізничник” на 2011 рік:
– для фізичних осіб - 30223,
– для юридичних осіб - 95892.
Передплатна вартість разом із оформленням:
● ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ –

12 місяців –

80 ãðí 82 êîï.
● ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ –

12 місяців –

146 ãðí 82 êîï.

Кінцева станція –
Держкордон
У зв’язку із численними зверненнями громадян, за розпорядженням заступника начальника
залізниці Івана Груника з 12 жовтня цього року
дільниця курсування трьох пар електропоїздів,
що обслуговують Мостиський напрям, збільшилася на 5,5 км. Тепер кінцевою станцією поїздів
№ 6105/6110, 6109/6116 та 6117/6122 відправленням
зі Львова відповідно о 5:12, 8:47 та 17:36 год буде
не Мостиська-ІІ, а зупиночний пункт Держкордон. Із
Держкордону поїзди відправлятимуться відповідно
о 7:38, 11:30 та 20:05 год.
Окрім цього, на прохання пасажирів із 15-го
жовтня змінено графік руху приміського поїзда №6058 сполученням Львів-Сокаль. Тепер зі
Львова він відправлятиметься не о 12:13 год,
а о 13:30 год і прибуватиме на кінцеву станцію
о 16:02 год.

П’ять областей
знову боргують
За 9 місяців цього року лише дві області стовідсотково компенсували залізниці витрати за перевезення пільгових категорій пасажирів. Як повідомили
у службі приміських пасажирських перевезень, з початку року Закарпатська область переказала залізниці 1,46 млн грн, а Чернівецька – понад 1,35 млн грн,
що становить 107,8% та 102,4% відповідно. Найнижчі
показники відшкодувань у Волинської та Рівненської
областей. За 9 місяців Волинська область відшкодувала залізниці всього 286 тис. грн (36,8% від плану),
Рівненська – 1,4 млн грн (68,8% від запланованого).
Загалом за 9 місяців цього року сім областей відшкодували залізниці понад 15 млн грн, що становить
87,7% від плану. Сума недоотриманих коштів становить понад 2,1 млн грн. І це при тому, що впродовж
вказаного періоду залізниця фактично надала послуг
з безкоштовного перевезення пільгових категорій пасажирів на суму, яка майже удвічі більша за передбачену в місцевих бюджетах на цілий 2010 рік.

І

з 7 жовтня цього року медичні заклади Львівської залізниці серед перших
в Україні розпочали вакцинацію залізничників проти грипу. За словами начальника лікувально-профілактичного відділу
медичної служби залізниці Тетяни Безеки,
підготовку до вакцинації проти грипу залізниця розпочала заздалегідь, ще влітку. Виробничі лікарі медичних закладів
разом із лінійними санепідемслужбами
сформували поіменні списки осіб, що належать до так званих “груп ризику”, які
за виробничою потребою найбільше контактують із хворими на грип та мають
високий ризик виникнення післягрипозних ускладнень. До цих груп належать,
насамперед, члени локомотивних бригад,
провідники пасажирських вагонів, працівники вокзалів, квиткові касири, медичні
працівники, будівельники та інші.
Щеплення проводяться організовано
в кабінетах профілактичних щеплень
поліклінік та на підприємствах, де створені мобільні пункти вакцинації. Кожного
пацієнта перед проведенням вакцинації
ретельно оглядає лікар-терапевт, оці-

нюється стан його здоров’я, і тільки
після оформлення інформованої згоди
пацієнта на проведення щеплення, за
відсутності протипоказань, лікар дає
дозвіл на вакцинацію.
Найбільша кількість вакцини була скерована в медичні заклади, які обслуговують локомотивні та пасажирські депо.
Першими почали вакцинацію в лінійній
поліклініці пасажирського вагонного
депо Львів та лікарській амбулаторії локомотивного депо Львів-Захід.
У перший день вакцинації загалом по
залізниці зроблено 572 щеплення. За планом вакцинація триватиме до 22 жовтня цього року. Таким чином, практично
кожен сьомий працівник залізниці та кожен третій залізничник із “групи ризику”
отримає щеплення проти грипу.
На фото:
машиніст-інструктор локомотивного депо
Львів-Захід Юрій Черниш
проходить процедуру вакцинації
Фото Андрія ВЕЗДЕНКА

Продовження на 3 стор.

Наказом начальника ДТГО “Львівська залізниця” призначені:
ПУШКАШ Олександр Андрійович – першим заступником начальника Ужгородської дирекції залізничних перевезень
ЧЕРНІЦЬКИЙ Роман Романович – першим заступником начальника відокремленого підрозділу “Служба колії”
СІМ’ЯНОВСЬКИЙ Михайло Володимирович – головним інженером відокремленого підрозділу “Служба колії”

