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.

Військові
залізничники зайняли
протипаводкову
оборону
Сьогодні військові залізничники виконують
роботи в рамках протипаводкових заходів із
закладанням габіонів на залізничних об’єктах
Івано-Франківщини, повідомив редакції командир 1-го об’єднаного загону Державної спеціалізованої служби транспорту, полковник Геннадій
Руденко. Усі роботи фінансує залізниця, вони
ведуться із врахуванням можливості виникнення
паводку у 2011 році. За офіційними розрахунками, одна гривня, вкладена у протипаводкові заходи, зберігає 1 тис. грн можливих втрат від наслідків стихії. Роботи розплановані до кінця року,
за місяць військові залізничники освоїли 150 тис.
грн. Аналогічні роботи наші військові виконували
у 2007 р. на семикілометровій дамбі ріки Тиса. Як
відомо, того року Угорщина потерпала від повені,
а Чоп завдяки своєчасним та якісним протипаводковим заходам не постраждав.

У Малої Південної –
ювілей!
Юні залізничники нашої магістралі побували на міжнародній зустрічі, присвяченій 70-річчю
Малої Південної залізниці, що в м. Харкові. За
словами начальника Львівської дитячої залізниці
Дмитра Венгера, нашу магістраль представляли двоє юних залізничників зі Львівської, двоє з
Рівненської та один із Луцької дитячої залізниць.
Супроводжували дітей троє дорослих. На святкування, які тривали з 25 по 28 жовтня, прибули делегації юних залізничників із Берліна, Будапешта,
Мінська, представники російських дитячих залізниць із Москви, Кемерова та Новосибірська. Після
урочистого відкриття зустрічі юні залізничники
змогли поділитися з колегами своїм досвідом –
разом попрацювати на різних посадах на дитячій
залізниці. Серед основних заходів, які господарі
свята організували для гостей – відвідання Музею
історії Південної залізниці, найбільших структурних підрозділів Південної магістралі, а також екскурсії до історичних пам’яток.

Д

вадцятого жовтня цього року на
елеваторі комбінату хлібопродуктів
ПАП “Агропродсервіс” ст. Козова
спалахнула пожежа. Її епіцентром стала
зерносушарня, тож під загрозою опинилося все збіжжя, яке зберігалося на елеваторі. Пожежу не вдалося ліквідувати
силами служб МНС, тому їм на допомогу
прибув пожежний поїзд ст. Тернопіль.
Спільними зусиллями вогнеборцям удалося приборкати вогонь, який встиг поглинути приблизно 20 тонн кукурудзяного
зерна. Загалом завдяки професійним та
злагодженим діям залізничних пожежників
та рятувальників МНС вдалося врятувати
матеріальних цінностей на загальну суму
100 тис. грн.
За словами начальника пожежного поїзда
ст. Тернопіль Геннадія Гуранкова, допомога
залізничників стала вирішальною у боротьбі
з вогнем, адже поблизу місця займання не
виявилося джерел води, і її довелося підвозити звичайними водовозами місткістю 3,5-5
тонн, тоді як ресурс води одного пожежного
поїзда становить 120 тонн. На гасіння вогню
залізничні пожежники витратили понад 74
тонни води. На оперативній нараді, яка відбулася у Тернопільській облдержадміністрації,
керівництво області висловило подяку за допомогу і високо оцінило роботу залізничного
підрозділу.

Залізниця переходить
на “зимовий” час
Останньої неділі жовтня Україна перейде на “зимовий” час.
У ніч з 30 на 31 жовтня 2010 року
о 04:00 стрілки годинника необхідно перевести на одну годину
назад. При цьому пасажирські та
приміські поїзди, які в цей час перебуватимуть у дорозі, рухатимуться зі збереженням усіх зупинок. Починаючи з 04:00
31 жовтня, пасажирські, приміські та вантажні поїзди
відправлятимуться за діючим графіком руху відповідно до “зимового” часу.
У поїздах та на вокзалах відбувається інформування
пасажирів про можливі зміни розкладу руху поїздів на
період переведення годинникової стрілки.

