ХРОНІКА РУХУ

У зв’язку з прогнозованим
зменшенням обсягів роботи

Видається з 15 лютого 1910 року №50 (7956) 23 грудня 2011 року

Йде до діток
Миколайчик

ПРО ГОЛОВНЕ

В

ід 17 до 23 грудня у Будинку науки і техніки локомотивного
депо Львів-Захід відбуваються святкові театралізовані дійства з нагоди Дня святого Миколая. Цього року на святковій
виставі “Пригоди святого Миколая” побуває понад 11 тисяч дітей
залізничників із усіх вузлів Львівської залізниці.
Продовження на 4 стор.

Якщо плануєте зустріти
Новий рік та Різдвяні свята
вдома та ще й чекаєте гостей, не поспішайте брати
на себе всі клопоти з приготування святкового столу:
покладіться на фахівців і замовте щось із того, що пропонують залізничні кондитери та кулінари. Так зможете
зекономити час, відволіктися від буденної метушні, відчути настрій свята і вдало
зустріти Новий рік та Різдво,
а ще набратися позитивного заряду і емоцій на всі
наступні 365 днів.

Побілів сіренький зайчик,
Йде до діток Миколайчик.
Миколая всі чекають,
Йому пісеньку співають.
Насторожу своє вушко:
Що кладе він під подушку?
Не пропустить жодну хатку
Без цукерків для маляток.
Дуже люблю Миколая,
Чемно граюся й чекаю.
Попросити в нього мушу
Ще здоров’я для мамусі
І для себе, і для татка,
Щоб щаслива була хатка!
Тетяна ІВАНОВИЧ,
працівниця моторвагонного
депо Коломия

Святковий стіл
не можна уявити
без торта. Якщо віддаєте перевагу святковому оформленню
витвору
кулінарного мистецтва і
натуральним складникам, радимо замовити торт саме у залізничних кондитерів.
– До Нового року
ми пропонуємо торт
“Ялинка” з бісквітних
коржів та масляної
начинки з лимоном
і цукром до смаку,

За спільним рішенням керівництва залізниці та президії
дорпрофсожу, для максимально сприятливих умов святкування Новорічних та Різдвяних свят і у зв’язку з прогнозованим зменшенням обсягів роботи на період зимових свят
встановлені два додаткові неробочі дні – 6 і 19 січня 2012
року. Окрім того, працівники залізниці мають можливість узяти відпустки без збереження заробітної плати на підставі особистих заяв (у відповідності до ст.ст. 25 і 26 Закону України
“Про відпустки”). Для працівників управління залізниці та
апарату управління відокремлених підрозділів рекомендовані дні для відпусток – 3, 4, 5 січня 2012 року. Інші залізничники можуть оформити відпустки у січні, враховуючи обсяги
роботи, укомплектованість штату та забезпечення технології
виробничого процесу.
Крім того, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 28.11.2011 р. №1210-р, з метою створення сприятливих умов для святкування Міжнародного жіночого дня
(8 березня), Дня міжнародної солідарності трудящих (1, 2
травня) та Дня конституції України (28 червня) для працівників залізниці, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень, робочі дні з п’ятниці 9 березня, понеділка 30 квітня та
п’ятниці 29 червня перенесено відповідно на суботу 3 березня, 28 квітня та 7 липня.

Оптоволоконні
магістралі зв’язку
Зв’язківці спільно з працівниками будівельно-монтажного поїзда №908 вклали 128 км оптоволоконного кабелю
від Заболотців до Здолбунова і від Здолбунова до межі з
Піденно-Західною залізницею.
– Повністю змонтовано оптичний кабель від Заболотців до
Здолбунова. Практично змонтована траса Красне–Здолбунів,
а впродовж кількох днів завершаться всі роботи на трасі
Здолбунів–Південно-Західна залізниця, – поінформував заступник начальника служби сигналізації та зв’язку Львівської
залізниці Олександр Грозов. – Раніше на цій ділянці використовувався кабель, прокладений ще в 1942 р. Новими лініями
здійснюватиметься весь магістральний та оперативно-технологічний зв’язок і передача даних. Ми застосували кабель українського виробництва. Всі роботи виконані у стислі терміни
силами та зв’язківців Львівської залізниці.
ПРИЗНАЧЕННЯ

ÍÀÊÀÇÎÌ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ
ÄÒÃÎ “ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÇÀË²ÇÍÈÖß” ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍ²:

ЛЕСЮК Марія Василівна – начальником служби з
управління майновими та земельними ресурсами
ЛАЗАРЄВ Дмитро Андрійович – заступником начальника служби з управління майновими та земельними
ресурсами
КОТЮК Наталія Борисівна – головним бухгалтером
ВП “Рівненська дистанція водопостачання”
СИМОЧКО Валентина Володимирівна – головним
бухгалтером ВП “Ужгородська дистанція водопостачання”

з кокосової стружки.
Завершує цей смачний витвір кулінарного
мистецтва – їстівний
сніговик.
Іванна Іванівна зазначила, що для полегшення праці господинь
у підготовці новорічного
столу, залізничні кулінари також можуть приготувати на замовлення
фаршировану рибу (коропа), фаршировану кур-

без консервантів за рецептом
наших бабусь, – розповідає начальник цеху харчування вокзалу
станції Львів, завідувач підприємством громадського харчування
господарської служби управління
залізниці Іванна Палій. – Святкове
оформлення торту “Ялинка” відповідає його унікальному смаку:
стилізована лісова красуня вкрита
зеленим желе та смачними їстівними прикрасами – червоними
зернятами граната, сніжинками

ку, печінкові торт і паштет.
На Святвечір залізничні кулінари та кондитери готові запропонувати вам фаршировану рибу,
вареники з капустою, картоплею
і грибами, пампушки з різними
начинками (вишнею, сливовим
повидлом, маком), святковий
струдель.
Замовлення можна зробити
щодня з 8-ї до 17-ї години,
крім вихідних,
за телефоном (032)226-34-58.

