“Робимо висновки з минулого, живемо
сьогоднішнім та думаємо про майбутнє…”

В

агонне депо Клепарів неодноразово ставало кращим підприємством Укрзалізниці за результатами галузевих змаганнь і
нагороджувалося перехідним прапором. А це свідчить, що
керівництво депо приділяє значну увагу виробничим показникам
та соціально-побутовим умовам праці і відпочинку. Упродовж
попередніх років у депо відбулися якісні зміни: побудовано цех
АКП, зведені на всіх спорудах шатрові дахи, замінено старі вікна
на металопластикові, капітально відремонтовано санітарно-побутовий корпус та їдальню на 200 місць тощо. Навіть на віддалених
від депо дільницях створені належні умови для працівників. Цього
року депо підтвердило міжнародний сертифікат системи управління якістю ISO 9001-2000. Проведена атестація депо на право виконання деповського ремонту вагонів і технічного обслуговування
вантажних поїздів. Саме тому Василь Ільчишин вважає, що досвід
керування потужним підприємством був би корисним для застосування на рівні міста та району Левандівка зокрема. Із цього приводу
ми поспілкувалися з начальником вагонного депо Клепарів.
– Василю Михайловичу, як Ви
плануєте застосовувати досвід
керування залізничним підприємсвом у значно більших масштабах, на рівні міста?
– Я – залізничник і цим пишаюсь,
бо люди нашої професії покликані
служити Україні та працювати для
добробуту людей. Саме цим збираюся займатися і в місті. Я не політик,
а господарник, тому не на словах, а
на ділі буду покращувати добробут
нашої Левандівки та міста загалом.
Упродовж виборчого процесу у спілкуванні з багатьма виборцями зрозумів, що більшість нагальних проблем, які турбують людей, можна
вирішити. Просто цими проблемами
досі ніхто не цікавився і не займався. Моє завдання зробити так, щоб
людські проблеми чули не тільки
перед виборами, а й вирішувалися

постійно. Цього ми можемо досягти завдяки встановленню чіткого
контролю за виконанням посадових
обов’язків чиновниками. А дисципліна, контроль та порядок існують на
залізниці із самого її зародження.
– Чи вистачить Вам професіоналізму та політичної волі здійснити це на практиці?
– Упевнений, що вистачить! Бо
залізничники не звикли багато говорити, ми звикли якісно працювати.
Навіть не маючи представників в
органах місцевого самоврядування,
залізничники постійно долучалися
до розбудови інфраструктури міста,
області та загалом семи областей
Західної Украни. Під керівництвом
Георгія Кірпи залізничники фактично заново збудували стадіон
“Україна”. А чого варте тільки закінчення будівництва Сихівського

шляхопроводу, який майже два
десятиліття існував на паперах.
Відновили Львівський залізничний
вокзал, який став справжньою візитною карткою міста. Було побудовоно та капітально відремонтовано
чимало шкіл, храмів, дитячих садків,
майданчиків та зроблено багато інших не менш важливих і корисних
справ. Ця робота не припиняється і
нині. Тепер уявімо, що залізничники
зможуть зробити для розвитку міста
та області, будучи представленими
в органах самоврядування.
– Що Ви хочете донести до
своїх виборців?
– Цьогорічні вибори дуже складні і важкі для виборців. Змішана
виборча система породила надзвичайно багато кандитадів у депутати, які постійно обіцяють зробити
неможливе. Зробити те, що до їхньої компетенції не належить. Вони
беруть на себе дуже великі повноваження, якими депутати міськради
або облради просто не наділені.
Складається таке враження, що
вони зовсім не розуміють, для чого
йдуть у депутати. Сьогодні треба
йти до людей із правдою і з конкретними справами.
Не потрібно купуватися на кандидатів тільки через їхнє політичне
походження. За політичними гаслами потрібно бачити саму людину. У
теперішній час бути людиною важко,
та треба! Необхідно відродити віру
та подумати про майбутнє. Треба
вибирати тих, хто не обіцяє, а тих,
хто робить.

Колектив відділу з організації тендерних
закупівель вітає начальника відділу

Людмилу Михайлівну ДОВГАНИК
із ювілеєм!
В цей радісний день, у це ювілейне свято
Хай доля намітить Вам років багато!
Відпустить здоров’я, щастя й добра!
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла!
Хай несуть тільки радість з собою роки!
Хай збудуться бажання, мрії й думки!
Щоб радісний настрій у серці не згас,
А щедрая доля всміхалась не раз!

Друзі від щирого серця вітають
надійного та щирого товариша

Михайла Федоровича КОВАЛЯ
із 50-річчям!
Вам п’ятдесят – це зовсім небагато,
Це лише тридцять після двадцяти.
Тож зичим Вам в це особисте свято,
Як в юності – міцніти і рости!
Хай будуть ранки золоті!
Хай будуть славні перемоги!
І простеляться в житті
Щасливі колії-дороги!

Батько Василь, мати Леонора, брат Сергій із дружиною
Галиною та племінниці щиро вітають улюбленого сина, брата
та дядька, працівника пасажирського вагонного депо Чернівці

Олександра Васильовича
ФРАСЕНЯКА
із 25-річчям!

Бажаємо, щоб щастя тобі усміхалося,
Життя текло без зла,
Лише гарне з тобою залишалося,
Все погане пішло в небуття!
Нехай завжди тебе ждуть теплі слова,
І серце від болю ніколи не плаче!
Хай кругом іде голова
Від щастя, любові, удачі!

Колектив пасажирського цеху станції Львів вітає
чергову по відправленню поїздів станції

Марію Йосипівну ЗАГОРУЙКО
із 50-річчям!
Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм ти завжди молода,
Хоча юність вернути не в змозі.
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо,
І щоб сонце сіяло ще довго вгорі,
І жилося щоб мирно й щасливо!

Колектив району контактної мережі станції
Городок вітає начальника ЕЧК-21

Михайла Антоновича
ЛЕБЕДИНСЬКОГО
із 60-річчям!
Хай цвіте, не в’яне із роками доля,
Хай щасливих років зозуля накує,
Хай вода дасть сили, а роса здоров’я,
Все, що треба більше, хай Господь дає!
Хай всміхнеться доля, як калина в лузі,
Будуть завжди поруч Ваші рідні й друзі!
Щоб усе велося й шанували діти,
Бажаєм здоров’я на многії літа!

Колектив ВП “Друга дистанція сигналізації і зв’язку
м. Львів” щиро вітає старшого електромеханіка
електрозв’язку лінійно-апаратної зали АТС ст. Городок

Андрія Володимировича КУЗИКА
із ювілеєм!
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми!
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

Керівництво та профспілковий комітет
ВП “Вагонне депо Клепарів” щиро вітають
ветерана залізничного транспорту

Олену Костянтинівну ЛУГОВСЬКУ
із 80-річчям!
Бажаєм достатку, добра, довголіття!
У кожній справі хай завжди щастить!
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
В любові, щасті й радості прожить!

Рада ветеранів Управління Львівської залізниці
вітає з ювілеєм ветеранів праці:
із 60-річчям!

Люцію Іванівну РИМСЬКУ
із 70-річчям!

Валентину Станіславівну ГЕРАСИМЧУК
із 80-річчям!

Ольгу-Ярославу Андріївну ВІЗНЯК
Євгенію Петрівну ЯРОПУД
Василя Федоровича МЕЛЬНИКА
Анатолія Францовича КРАСІНСЬКОГО
Василя Федоровича ГЛАДКОГО
Василя Семеновича АЛТУХОВА
Михайла Андрійовича МОМОТА
Від щирого серця, з теплом і любов’ю
Бажаєм Вам щастя й міцного здоров’я!
У день цей жовтневий хай сонце Вам сяє,
І блага всілякі Господь посилає!

Колектив та профспілковий комітет вагонного депо Дрогобич висловлюють щирі співчуття начальнику депо Миколі Кузьмичу Косовану з
приводу тяжкої втрати – смерті батька Кузьми Івановича.

