На оздоровлення –
у Судак
Відповідно до спільної постанови керівництва
залізниці та дорпрофсожу впродовж грудня в пансіонаті “Львівський залізничник” відпочили й оздоровилися 13 членів локомотивних бригад, які побували
в стресових ситуаціях та 37 донорів. За словами
провідного спеціаліста відділу соціального захисту,
праці та зарплати дорпрофсожу Ніни Живко, оплату
за путівки взяли на себе залізниця та дорпрофсож.

Зрекуперували
на 15,3 млн грн
Неабияке значення для залізниці має результат повернення електроенергії в контактну мережу
від застосування рекуперативного гальмування.
Бо чим більше повертається електроенергії в контактну мережу – тим менші експлуатаційні витрати
електровозів. За інформацією служби локомотивного господарства, за 11 місяців 2010 року в контактну
мережу повернуто 26,6 млн кВтг електроенергії на
загальну суму 15,3 млн грн, що становить 112,2%
від поставленого завдання. Найбільше електроенергії зрекуперували локомотивні депо Мукачево
– 17,21 млн кВтг та Львів-Захід 8,6 млн кВтг.

Триває оновлення
пунктів обігріву
За словами інженера служби колійного господарства Марії Кубаренко, на Львівській залізниці
в план капітального ремонту на загальну суму
7,486 млн грн було включено 14 пунктів обігріву
на станціях Мостиська-І, Сокаль, Самбір, Старий
Самбір, Стрий, Дубровиця, Зборів, Теребовля,
Стефанешти, Королево, Солотвино-І, Доманинці,
Ходорів, Сенкевичівка. Відповідно до програми всі
пункти обігріву забезпечені новими меблями.
Станом на 20 грудня будівельно-монтажні роботи завершено на 10 об’єктах. Оформляється необхідна документація для здачі їх в експлуатацію. На
решті пунктах обігріву фахівці служби будівельномонтажних робіт і цивільних споруд, яка була виконавцем замовлення, усувають недоліки, виявлені
під час комісійних оглядів.

Наказом генерального директора
Укрзалізниці призначені:
КОБІЛЬНИК Микола Степанович – директором
ДП “Стрийський вагоноремонтний завод”
АЛЕКСЄЄНКО Анатолій Дмитрович – директором
ДП “Укрспецвагон”

Наказом начальника ДТГО
“Львівська залізниця” призначені:

Д

ля залізничників друга декада грудня – пора
приємних клопотів, пов’язаних з організацією перевезень дітей на святкову зустріч зі Святим Миколаєм. Не секрет, що дітвора
із нетерпінням чекає зустрічі із Чудотворцем,
сподіваючись на гарні подарунки за добрі справи та зразкову поведінку. Завдяки турботі
керівництва залізниці та дорожньої профспілкової організації вже багато років поспіль для
дітей залізничників усієї Львівської магістралі
в Будинку науки і техніки локомотивного депо
Львів-Захід організовується чудове театралізоване дійство.
З кожним роком збільшується кількість дітей, які
приїжджають до Львова зі всіх вузлів залізниці. Якщо
минулого року святкове дійство тривало впродовж
шести днів, то цього року на день довше – із 14 по
20 грудня. Першими прибули на зустріч зі Святим
Миколаєм діти з Тернопільського та Чортківського
вузлів, наступними днями – діти з Ковельського,
Сарненського,
Рівненського,
Здолбунівського,
Коломийського, Івано-Франківського, Ужгородського
та інших вузлів, останніми побували на святі діти
залізничників із Чернівецького вузла. Загалом цього
року свято Миколая відвідало понад 10 тисяч дітей.

Продовження на 4 стор.

Засяяла вогнями ялинка
Із наближенням новорічноріздвяних свят у працівників
головного залізничного двірця
Львова додається турбот, серед них і святкове оформлення споруд, приміщень і ялинок.
Уже кілька років поспіль залізничники не замовляють зрубаних лісових красунь із Карпат,
адже не менш красиві ростуть
неподалік будівель приміського та головного вокзалів. За
словами голови профкому вокзалу станції Львів Олександра
Саєнка, 12-метрову красуню
біля приміського вокзалу прикрасили іграшками та гірляндами ще 13 грудня. Увечері
засвічуються вогні на ялинці,
яка росте біля центрального

входу головного вокзалу. Уже
святково прибрані кімнати
відпочинку, зал офіційних делегацій, буфети та зали цеху
харчування пасажирів.

МАЛАНИЧ Іван Миколайович – начальником
ВП “Вагонне депо Клепарів”
ПАВЛУШ Віктор Васильович – начальником
ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і
цивільних споруд №3”
ЛАСІЙЧУК Мар’ян Любомирович – начальником
ВП “Вокзал станції Чернівці”
БАЛЯСЕВИЧ Дмитро Вікторович – директором
ВП “Пансіонат “Галичина”
ГАВРИЛЮК Марія Романівна – головним бухгалтером пансіонату “Львівський залізничник”
ПЕТРИЧУК Анатолій Михайлович – головним лікарем ДЗ “Вузлова клінічна лікарня станції Чернівці”
БОДНАР Ігор Іванович – головним бухгалтером вагонного депо Клепарів
ГЕЦКО Тетяна Олексіївна – начальником фінансово-економічного відділу служби матеріально-технічного постачання залізниці
БАЛАНЮК Олег Григорович – заступником начальника служби приміських пасажирських перевезень з економічних питань
ЗАНЬКІВ Галина Зенонівна – заступником начальника служби матеріально-технічного постачання з
економічних питань
САБУРОВА Тетяна Леонідівна – головним бухгалтером управління будівельно-монтажних робіт і
цивільних споруд №3

