Першого січня головному
інженеру Тернопільської дистанції сигналізації і зв’язку
Олегу Рубану виповнилося 60.
Свій славний ювілей він зустрів із добрими здобутками, бо
все життя присвятив одному
покликанню – залізничника, яке
з гордістю проніс майже сорок
три роки.
Шістнадцятирічним юнаком із
Ланівців, що на Тернопільщині, за
півтори тисячі кілометрів від рідної
домівки він розпочав свої перші професійні кроки у Люботинському залізничному профтехучилищі, що на

ПРИВІТАННЯ

ції сигналізації і зв’язку. Спочатку
працював електромеханіком, старшим електромеханіком, а з 1986
року і досі працює головним інженером. Двадцять п’ять років на одній посаді, за цей час Олег Рубан
досконало оволодів спеціальністю,
обізнаний у справах колективу, відповідально ставиться до виконання
виробничих завдань.
Саме ці професійні якості дали
йому можливість запровадити в дистанції нові методи з утримання дистанційних пристроїв СЦБ та зв’язку,
техпроцесу з їх обслуговування.
Завдяки професійній майстерності

Колектив станції Ценжів Івано-Франківської дирекції
залізничних перевезень вітає начальника станції

Ольгу Богданівну ЦИПЛЬОНКОВУ
із ювілеєм!
Заслужений авторитет, повагу в колективі і на залізниці Ольга
Богданівна здобула за добрі справи, за увагу до потреб та проблем
працівників, за рішучу позицію, яку завжди займає.

Залізничні здобутки Олега Рубана
Харківщині, де здобув спеціальність
помічника машиніста.
Проте молодому залізничнику
судилося реалізувати себе не в локомотивній справі, а в господарстві
сигналізації та зв’язку. Служба в армії у радіотехнічних військах додала
натхнення до освоєння нової спеціальності. Олег Рубан вступив до
Харківського інституту інженерів залізничного транспорту на факультет
“Автоматика, телемеханіка і зв’язок
на залізничному транспорті”, де здобув спеціальність інженера шляхів
сполучення – електрика.
Після отримання диплома
спеціаліста він розпочав трудову
діяльність у Тернопільській дистан-

головного інженера досягнуто чимало позитивних зрушень із підвищення безпеки руху поїздів.
З ініціативи Олега Єгоровича
проведено капітальні ремонти будівель і споруд дистанції, які сьогодні
мають гарний зовнішній і внутрішній вигляд. А будинок зв’язку, що у
Тернополі, є однією з кращих будівель у Тернопільській дирекції залізничних перевезень.
Як головний інженер, у своїй
діяльності він багато уваги приділяє
роботі допоміжних цехів, зокрема
виробничій майстерні, гаражу, ремонтно-технологічній дільниці, бригаді аварійно-відбудовчої літучки
зв’язку. Олег Єгорович контролює

питання пожежної безпеки, цивільної оборони, охорони навколишнього природного середовища, раціоналізаторської і винахідницької
роботи, професійного та технічного
навчання та багато інших напрямків. Молодим залізничникам на
підприємстві є чому повчитися у досвідченого працівника. У колективі
головний інженер користується заслуженим авторитетом. Нещодавно
Олега Рубана нагороджено знаком
“За самовіддану працю”.
Володимир КАЛЕНЮК,
начальник технічного відділу
Тернопільської дистанції
сигналізації і зв’язку

Рівень показників якості телекомунікаційних послуг
та обслуговування споживачів підрозділами служби сигналізації
і зв’язку Львівської залізниці
Найменування показника якості телекомунікаційної
послуги, який визначений НКРЗІ для оприлюднення
Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання
споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку,
виконаних за нормований час

Досягнутий рівень
за 2011рік

Запланований
рівень на 2012 рік

100

100

Кількість звернень щодо сторонніх
підключень із розрахунку на одну лінію доступу за рік

0

0

Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі,
виконаних за нормований час

_

_

Кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з
розрахунку на одну лінію доступу за рік

0

0

Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності)

0

0

Відсоток звернень щодо організаційних
аспектів обслуговування

0

0

0,016

0,005

Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

загін воєнізованої охорони” у
2010 р. РОМАНЮКУ Р.Р.
● Службовий квиток ф.3 №005599,
виданий ВП “Стрийська дистанція
колії” у 2011 р. ШАЛАКУ В.В.
● Службовий квиток ф.3 №005546,
виданий ВП “Стрийська дистанція
колії” у 2011 р. НЕХАЮ В.В.
● Посвідчення ЛВ №444670,
видане ВП “Вокзал станції
Львів” у 2010 р. ІВАНЧАК Н.І.
● Службовий квиток ф.3к №012502,
виданий ВП “Чортківська дистанція
колії” у 2011 р. САВІЦЬКОМУ А.П.
● Службовий квиток ф.3
№006289, виданий ВП “ІваноФранківська дистанція колії” у
2011 р. ЧОРНОМУ І.Я.
● Посвідчення ЛВ №458626
(2011 р.), приміський квиток
ф.4 №003837 (2011 р.) та
членський квиток ГО “Лікарняна
каса Львівської залізниці” ЛК
№046463 (2009 р.), видані
ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” БАЛАЖУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №381261,
видане ВП “Локомотивне

депо Львів-Захід” у 2008 р.
МАРТИНУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №437661 та
службовий квиток ф.3 №011125,
видані ВП “Підзамчівська дистанція колії” у 2011 р. ШЕВЧИКУ В.Г.
● Учнівський квиток ВК
№08555679, виданий Львівським
міжрегіональним вищим професійно-технічним училищем
залізничного транспорту у
2011 р. СИВАКУ І.Ю.
● Посвідчення ЛВ №489132
(2011 р.) та приміський квиток
ф.4 №011494978 (2010 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне
депо Львів” ТИМКІВ М.В.
● Посвідчення ЛВ №402578,
видане ВП “Станція Стрий” у
2009 р. КІНАШУ Н.В.
● Посвідчення ЛВ №440355
(2010 р.) та приміський квиток
ф.4 №017814 (2011 р.), видані
ВП “Локомотивне депо ЛьвівЗахід” РОЗЛУЦЬКОМУ М.О.
● Посвідчення ЛВ №350367
(2010 р.) та приміський квиток ф.4 №013660 (2011 р.),

видані ВП “Львівський завод
залізобетонних конструкцій”
ГЛАГОВСЬКОМУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №309133, видане ВП “Вагонне депо Ужгород”
у 2010 р., та приміський квиток
ф.4 №003479, виданий квитковим бюро ст. Ужгород у 2011 р.
КЕДЕБЦЮ А.К.
● Службовий квиток ф.3
№004270, виданий квитковим
бюро ст. Чернівці у 2011 р.
НИКОЛАЙЧУКУ В.В.
● Службовий квиток ф.3 №004320,
виданий квитковим бюро ст.
Чернівці у 2011 р. ПІКУЛИКУ Р.Ф.
● Посвідчення ЛВ №438931
(2010 р.) та службовий квиток
ф.3 №009132 (2011 р.), видані
ВП “Тернопільська дистанція
колії” МЕЛЬНІКОВУ В.К.
● Посвідчення ЛВ №408474, видане ВП “Вагонне депо Ужгород” у
2010 р. ГЕДЗОВИЧУ М.І.
● Посвідчення ЛВ №363832, видане ВП “Ужгородська дирекція
залізничних перевезень” у 2009 р.
МИНДІ Н.В.

СПІВЧУТТЯ

Керівництво і колектив ВП “Івано-Франківська
дирекція залізничних перевезень”, територіальний комітет профспілки, Рада ветеранів сумують з
приводу непоправної втрати – смерті колишнього

Колектив служби статистики щиро вітає начальника
Тернопільського відділу служби статистики

Ольгу Аркадіївну КОВАЛЬСЬКУ
із ювілеєм!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Адміністрація, профспілковий комітет та весь колектив
ВП “Коломийська дистанція колії” щиро вітає техніка
1-ї категорії техвідділу дистанції

Марію Олексіївну ГНЕДЬКО
із 55-річчям!
З ювілеєм дружно ми Вас вітаємо,
Здійснення задуманого щиро бажаємо!
Хай Вам безліч років несе доля в щедрості,
І життя Ваше буде тільки вищої якості!
Хай лиш радість приходить до Вашого дому,
Розігнавши негоду, тривогу і втому!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Многії літа щасливої долі!
ПОГОДА

Відсоток справних таксофонів

● Посвідчення ЛВ №457526,
видане ВП “Тернопільський загін воєнізованої охорони” у 2010
р., та дозвіл на використання
вогнепальної зброї №001/271,
виданий Здолбунівським лінійним відділом внутрішніх справ у
2010 р. КАЗИМІРСЬКОМУ А.С.
● Посвідчення ЛВ №468625, видане ВП “Сарненська дистанція
колії” у 2011 р., та службовий
квиток ф.3 №008605, виданий
квитковим бюро ст. Сарни у
2011 р. ГРИНЮКУ В.Ю.
● Посвідчення ЛВ №377975
(2008 р.) та службовий квиток ф.3 №007705 (2011 р.),
видані ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень”
ТАРАСЮКУ О.В.
● Посвідчення ЛВ №420198,
видане ВП “Господарська служба” у 2010 р. ІГНАЦЕВИЧУ Я.П.
● Посвідчення ЛВ №398527,
видане ВП “Моторвагонне депо
Львів” у 2009 р. ПОБІГУШЦІ В.Р.
● Посвідчення ЛВ №458926,
видане ВП “Івано-Франківський

Щастя жінки – бути потрібною,
У житті й на роботі привітною!
Щастя жінки – бути коханою,
Завжди любою і жаданою!
Щастя жінки – здорові діти,
Що життя прикрашають, мов квіти!
Щастя жінки – спокій у домі,
Де немає ні туги, ні втоми!
Щастя жінки – бути жінкою,
Хоч життя її – терен з барвінком...
Тож дозвольте Вас привітати,
Щастя й любові Вам побажати!

начальника фінансово-економічного відділу ІваноФранківського відділку Львівської залізниці
СТЬОПІНОЇ Зінаїди Олександрівни
і висловлюють щирі співчуття родині покійної.

Прогноз погоди на 27 січня-2 лютого 2012 р.
Упродовж 27 січня – 2 лютого на території Львівської залізниці очікується суха та дуже холодна погода. У п’ятницю
вночі ще місцями пройде слабкий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 10-15°, у горах та у східних регіонах
залізниці при проясненнях місцями 16-18° морозу, вдень
6-11° нижче нуля. На Закарпатті вночі 6-11° морозу, вдень від
4° морозу до 1° тепла. Упродовж вихідних без істотних
опадів. Вночі та вранці подекуди туман. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 12-17°, у горах та місцями при
проясненнях 18-23° морозу, на Закарпатті вночі 7-12°,
вдень від 0 до 5° морозу.
У понеділок-вівторок уночі 15-20°, у горах та місцями
при проясненнях 20-25° морозу, вдень 10-15° нижче нуля.
На Закарпатті вночі 11-16°, вдень 3-8° морозу. У середу-четвер вночі
18-23°, місцями при проясненнях 24-27° морозу. У горах уночі подекуди
28-30°, вдень 12-17° морозу, на Закарпатті 7-12° нижче нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

