ХРОНІКА РУХУ

На зустріч
зі святим Миколаєм
Із 17 по 23 грудня цього року в Будинку науки і техніки
локомотивного депо Львів-Захід відбудуться традиційні театралізовані дійства до свята Миколая. Загалом заплановано
24 зустрічі малечі із Чудотворцем. За словами першого заступника голови дорожньої профспілкової організації Олега
Тхора, залізничники ретельно готуються до організації дитячих подорожей з усіх куточків залізниці до Львова.
– Цього року вистава, яку готує творчий колектив у Палаці
залізничників, називатиметься “Пригоди святого Миколая”,
– зазначив Олег Тхір. – Станом на п’яте грудня від профспілкових організацій підрозділів залізниці надійшло приблизно
11 тис. заявок. Нині триває активна робота з відпрацювання
необхідних організаційних моментів.
У подорожах на зустріч із Миколаєм дітей супроводжуватимуть голови профкомів залізничних підприємств цього
регіону. На вокзалі станції Львів, дорогою до Палацу залізничників та безпосередньо у Роксі чергуватимуть мобільні
групи у складі працівників апарату дорпрофсожу, профактиву
об’єднаного комітету профспілки Львівської дирекції залізничних перевезень, активу профкомів підприємств Львівського
вузла, а також працівників воєнізованої охорони, транспортних правоохоронців та медперсоналу. Дорослі подбають про
гостинну зустріч, безпечну подорож на святкове дійство, подарунки, харчування дітей та благополучну поїздку додому.

Пильнують за
порядком і безпекою
За 10 місяців цього року працівники служби воєнізованої охорони затримали 3020 осіб за ходіння територією залізничних об’єктів у невстановлених місцях, самовільний
проїзд у вантажних поїздах і несанкціоноване перебування
на вантажних майданчиках та інших залізничних об’єктах.
Як повідомили у службі воєнізованої охорони, за порушення правопорядку на залізничному транспорті оштрафували
2941 особу на загальну суму понад 105 тис. грн. Збільшення
суми штрафів позитивно вплинуло на кількість правопорушень, адже за аналогічний період минулого року затримано
і оштрафовано відповідно 5487 осіб на загальну суму понад
56 тис. грн.
Особовий склад служби воєнізованої охорони стежить не
тільки за правопорядком, але й за безпекою руху. За звітний
період стрільці служби виявили 287 несправностей на коліях,
117 технічних пошкоджень рухомого складу, 20 комерційних
пошкоджень і попередили можливу аварію рухомого складу.

Благодійна акція
За дорученням дорожньої профспілкової організації залізниці благодійний фонд “Спілчани” долучився до проведення
благодійної акції допомоги новоствореному реабілітаційному
центру дітей-інвалідів у Мостиському районі на Львівщині.
Всі, хто бажає долучитися до збору одягу для дітей віком від
3 до 15 років, можуть приносити речі у кабінет №057 (склад
господарської служби у підвальному приміщенні управління
залізниці). За довідковою інформацією можна звернутися до
координатора акції – голови профкому управління залізниці
Геннадія Михайловича Івена – за телефоном 226-44-52.
Директор Мостиського реабілітаційного центру для дітейінвалідів Алла Василівна Кореньовська.
Тел.: (067) 95-47-909.

ПРО ГОЛОВНЕ

Н

ещодавно на базі Тернопільського загону
воєнізованої охорони відбулася галузева
школа обміну передового досвіду на тему
“Впровадження технології та програмного забезпечення для управління вартами підрозділів відомчої
воєнізованої охорони залізничного транспорту”.
Представники підрозділів воєнізованої охорони залізниць України приїхали ознайомитися із автоматизованим робочим місцем начальника варти (АРМ
ВОХР), аналогів якого в Укрзалізниці нема. До речі,
АРМ ВОХР, яке впроваджується на базі стрілецької
команди Тернопіль, – це чергова ланка поступового
переходу залізниці до електронного документообігу.
Школа передового досвіду відбулася під керівництвом начальника Головного управління воєнізованої
охорони Вадима Яременка, за участі його першого заступника Дмитра Нікітіна, в.о. начальника служби воєнізованої охорони залізниці Михайла Солодяка, начальника служби комерційної роботи та маркетингу Василя
Петрушевича, представників служб відомчої охорони зі

всіх залізниць України.
Михайло Солодяк ознайомив учасників школи із дислокацією та показниками роботи відомчої охорони залізниці, а також наголосив на проблемах, які незабаром
постануть перед службою.
– Для підтримання правопорядку на дільниці обслуговування створено дев’ять спільних спеціалізованих груп
воєнізованої охорони і транспортної міліції, – зазначив
Михайло Солодяк. – Це дає можливість належним чином
протидіяти злочинним зазіханням на вантажі і майно залізниці. Окрім цього, задля збереження вантажів розроблені заходи спільно зі службою комерційної роботи та
маркетингу залізниці.
За десять місяців 2011 року на оперативний облік
взято 283 випадки крадіжок на загальну суму майже
869 тис. грн, з яких попереджено і розкрито 243 крадіжки
на загальну суму понад 687 тис. грн. Відсоток розкриття
крадіжок усіх видів по залізниці становить 85,9%. Щодо
крадіжок вантажів, то цього року на обліку лише два випадки на загальну суму 4,43 тис. грн.
Продовження на 2 стор.
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ПОТАШНИК Роман Богданович – головним лікарем
ВП “Дорожня стоматологічна поліклініка ст. Львів”

