Перелік кандидатів у депутати Івано-Франківської обласної ради по
одномандатному мажоритарному окрузі від партії “Відродження”
Прізвище, власне
Число,
№
№
ім’я (всі власні
місяць і рік
виборчого
з/п
імена) та по батькові народженокругу
(за наявності)
ня

1

2

3

4

5

6

3

Ткачук Олег
Миронович

5

Петрів Михайло
Федорович

6

Колбаса Юрій
Петрович

7

Петрушевич Василь
Петрович

8

Костюк Теодозій
Миколайович

13

Качуров Віталій
Вікторович

14

Гедзь Людмила
Степанівна

8

9

7

Громадянство

Освіта
(загальна
середня,
вища)

Партійність

Посада

Місце роботи (заняття)

Місце проживання та
адреса житла

Контактний
телефон

вища

член партії
“Відродження”

головний інженер дирекції
залізничних
перевезень

ВП “Івано-Франківська
дирекція залізничних
перевезень” ДТГО
“Львівська залізниця”

м. ІваноФранківськ, вул.
Витвицького,
буд. 24, кв. 19

050-317-23-65

вища

член партії
“Відродження”

приватний
підприємець

рекламна діяльність

м.ІваноФранківськ,
вул. Пулюя,
буд. 1, кв. 60

097-260-80-10

вища

член партії
“Відродження”

заступник
начальника
по зв’язку

ВП “Івано-Франківська
дистанція сигналізації та зв’язку” ДТГО
“Львівська залізниця”

м. ІваноФранківськ, вул.
Карпатська,
буд. 6, кв. 35

097-271-44-12

начальник дирекції-заступник начальника
залізниці

ВП “Івано-Франківська
дирекція залізничних
перевезень” ДТГО
“Львівська залізниця”

м.Львів,
вул. братів
Міхновських,
буд. 42, кв. 25

050-317-10-54

20.04.1968

громадянин
України

03.09.1970

громадянин
України

22.06.1956

громадянин
України

02.01.1959

громадянин
України

вища

член партії
“Відродження”

07.02.1961

громадянин
України

середня
спеціальна

член партії
“Відродження”

мостовий
майстер

ВП “Івано-Франківська
дистанція колії” ДТГО
“Львівська залізниця”

м. ІваноФранківськ,
вул.Зорге, буд.
4, кв. 22

096-827-98-96

07.11.1971

громадянин
України

б/п

структурний
керівник

ТзОВ “Євролайф
Україна”

м. ІваноФранківськ,
вул. Івасюка,
буд. 26, кв. 176

050-373-58-85

середня
спеціальна

б/п

інженер виробничо-технічного відділу

ВП “Управління будім. Івановельно-монтажних
Франківськ, вул.
робіт і цивільних споруд
Вовчинецька,
№4” ДТГО “Львівська
буд. 25, кв. 46
залізниця”

097-471-25-61

начальник
пасажирського
сектора
головний
спеціаліст
відділу

вища

30.09.1960

громадянка
України

17

Сосна Володимир
Павлович

02.07.1962

громадянин
України

вища

член партії
“Відродження”

19

Саєвич Андрій
Васильович

28121984

громадянин
України

вища

б/п

ВП “Івано-Франківська
дирекція залізничних
перевезень” ДТГО
“Львівська залізниця”

м. ІваноФранківськ,
вул. Білозора,
буд. 4 кв. 12

067-343-38-97

управління у справах
м Іванозахисту прав споживачів Франківськ, вул
Мельника, буд
у Івано-Франківській
1-А, кв 13
області

050-673-93-63

З Рівного до Ялти –
не подорож, а пісня!
Нещодавно на адресу керівництва
Львівської
залізниці
надійшла подяка від групи інвалідів по зору Рівненського УВП
УТОС, які наприкінці вересня
скористалися послугами спеціального вагона у складі пасажирського поїзда №88/87 сполученням Ковель-Сімферополь.
“Щиро вдячні провідниці 5-го
вагона Ніні Іванівні Пахолюк за
уважне, чуйне ставлення, виявлені щирість і повагу до пасажирів, – йдеться у листі. – З повагою, інваліди І-групи по зору:
П.П. Добруцький, І.М. Скряга,
М.М. Романюк, С.Г. Береза,
О.Д. Кухарчук, О.І. Хвостіков,
О.Є. Хвостікова, Г.П. Пушинська,
ЗАСНОВНИКИ:
управління Львівської
залізниці та дорпрофсож
Реєстраційне свідоцтво
КВ № 1252.
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О.М. Харчук, Н.В. Боровець,
О.А. Токун, В.С. Пилипчик,
Є.О. Приходько”.
На жаль, безпосередньо поспілкуватися із провідницею Ніною
Пахолюк нам не вдалося, тому
ми попросили голову профкому
пасажирського вагонного депо
Ковель Галину Швець поцікавитися в Ніни Іванівни подробицями
цієї подорожі. З цього приводу їй
вдалося зустрітися із провідницею Ніною Пахолюк якраз перед
відправленням у черговий рейс і
коротко поспілкуватися. Ось про
що ми дізналися: група людей із
вадами зору в Рівному сідала в
потяг, який рухався за маршрутом Ковель-Сімферополь. Як

з’ясувалося згодом, це був співочий колектив, який вирушив на
фестиваль до Ялти. Ніна Іванівна
зізналася, що українські пісні в чудовому виконанні учасників хору
справили на неї незабутнє враження і додали бажання якнайкраще обслужити цих незвичайних пасажирів. Вона допомогла
кожному з інвалідів піднятися у
вагон, донести речі до місця, розстелила постіль, напоїла чаєм, а
вдячні увагою провідниці пасажири дарували їй і решті пасажирам
мелодійні пісні.
Така категорія пасажирів, мабуть, не часто подорожує потягом. Та користуються послугами
залізничного транспорту й інваліди інших категорій, які, скажімо,
пересуваються за допомогою інвалідних візків.
– Чи створені умови для
подорожі людей з обмежени-

ми фізичними можливостями?
– поцікавилися ми у начальника
резерву провідників пасажирського вагонного депо Ковель Валерія
Рачука.
– У парку нашого депо є спеціальний плацкартний вагон для
перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями.
Цей вагон користується попитом серед таких пасажирів. За
вказівкою служби пасажирського
господарства включаємо його до
складу потяга будь-якого напрямку. Для цього пасажирам-інвалідам у касі необхідно попередньо
зробити замовлення на місце
в такому вагоні, вокзал у свою
чергу повідомляє про це пасажирську службу, яка дає вказівку
включити спецвагон до поїзда
потрібного напрямку. У такому
вагоні передбачене купе на два
нижні місця для інвалідів. Там

розширений прохід, із неробочої
сторони є підйомник. Решта місць
у вагоні – звичайні, як у плацкартному вагоні.
– Як часто такий вагон вирушає в рейс?
– Цей вагон у Ковелі не простоює. Як повернеться в наше
депо, то “відпочиває” не більше,
ніж день-два. Переважно – вже наступного дня вирушає у черговий
рейс. Особливо влітку його часто
включають до складу поїздів сполученням Ковель-Сімферополь,
Ковель-Москва.
За словами головного інженера депо Романа Брука, такі спецвагони виготовляють у Росії, депо
у свою чергу проводить деповський ремонт. Ремонтують спецвагон відповідно до годин пробігу, у
середньому виходить один раз на
рік-півтора.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
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