У перші квітневі дні залізниця активно включилася у проведення всеукраїнської акції з благоустрою “За чисте довкілля”. За
інформацією сектора екології технічної служби із 1 по 5 квітня
цього року участь в акції взяли понад 13 тис. залізничників із
146 підрозділів магістралі, у т.ч. майже 200 юнаків та дівчат
– учнів і студентів залізничних навчальних закладів. Загалом упродовж звітного періоду прибрано та впорядковано територію
загальною площею 1233,86 га, ліквідовано 154 несанкціонованих сміттєзвалища, висаджено понад тисячу кущів та дерев,
упорядковано майже 26 га газонів тощо.

Білосніжним штрихом до ошатного передвеликоднього пейзажу
стала толока, яку залізничники
дружно провели шостого квітня.
Газета поцікавилася перебігом цієї
акції у підрозділах магістралі.
Того дня робота кипіла у вагонному депо Клепарів та на прилеглій
території: працівники щось лагодили, мили та фарбували. Бетонний
паркан поступово повертав свої
біло-рожеві барви, які спохмурніли
за час тривалої зими.
– Передвеликоднє прибирання
– це практично завершальний етап
масштабних робіт, які ми розпочали
із приходом теплої пори року, – наголосив в.о. начальника депо Олег
Чейпеш.
Його слова підтвердив столяр
Ярослав Федоринець, який якраз
білив паркан:
– Усі ми дружно і незалежно від
фаху взялися за роботу. Я особисто поклав на сходах нову плитку
замість старої, що потріскала від
лютих морозів, обрізав дерева, де
було потрібно – шпаклював будівлі.
Словом, як і мої колеги, не цурався
жодної роботи. І можу вас запевнити, що зробили все на совість, не
гірше, ніж на власному подвір’ї.
Роботи з благоустрою із початком
весни клепарівцям не бракувало.
– Після такої важкої зими тре-

ба проводити серйозніший ремонт,
– розповів бригадир будівельної
бригади Борис Дубас, який керував
роботами з благоустрою. – У зимові
місяці було багато циклів замороження-розмороження, що дуже
погано впливає на матеріали і нерідко руйнує їх. Після вологи різко
вдарили морози, потім навпаки, і так
кілька разів. Як наслідок – де-не-де
відлущилася облицювальна плитка,
частково пошкодилося дорожнє покриття.
Недалеко від чоловіків, що доводили до пуття паркан, жінки поралися на клумбі, підмітали територію
та мили вікна. Як розповіла бригадир господарської бригади Оксана
Качанівська, створення клумби
– тривалий процес, і для того, щоб
її належно облаштувати, одного дня
толоки замало, тож треба готуватися
заздалегідь, аби потім підлаштуватися до природних вегетативних циклів, щоб рослини добре прижилися.
– У нас є шість квітників, – розповіла Оксана Качанівська. – Ми вже
висадили тюльпани, троянди, піони,
нарциси. Згодом, коли буде сезон,
висадимо чорнобривці та календулу
на розсаду.
Як з’ясувалося, такий на перший погляд простий процес, як
миття вікон, – справа не менш
відповідальна.

– Загалом у будівлях депо приблизно 50 вікон. За годину можна
помити приблизно 4, – каже Оксана
Качанівська. – Це залежить від того,
з чого зроблені вікна. Пластикові
миються швидше і легше, а
дерев’яні набирають вологи, із ними
поратися важче.
– Усі весняні роботи з року в
рік зазвичай однакові, – наголосив
головний інженер вагонного депо
Клепарів Василь Лесюк. – Що стосується наших будівель, то всі вони
вже відремонтовані. За попередні
кілька тижнів прибрали територію
загальною площею 1,7 тис. квадратних метрів. Прибрали в усіх цехах,
привели у належний стан клумби і
дерева. Побілили 450 погонних метрів бордюрів, очистили 400 метрів
тракційних колій тощо.
За словами Василя Лесюка, після зими територія практично завжди
потребує прибирання. Засмічуються
колії, з будівель відпадає тиньк, необхідно дещо відновити і підфарбувати. Обладнання втрачає естетичний вигляд. Тому в роботах задіяні
практично всі працівники. Попри
те, що прибирання цехів і основних
місць праці відбувається щоденно,
у час толоки до загальних робіт додатково залучали із півсотні осіб.

Хоча колектив першого загону
воєнізованої охорони за чисельністю
значно менший, ніж, скажімо, у вагонному депо Клепарів, атмосфера
великого спільного прибирання на
його території була не менш наелектризованою. За словами начальника
загону Ярослава Федуня, нову прописку у двоповерховому приміщенні
на вул. Талліннській, 1 (територія локомотивного депо Львів-Захід) штаб
першого загону отримав у травні
минулого року. Тож до новосілля та
освячення будівлю і прилеглу територію належно підготували ще тоді.
Проте зима і сюди внесла свої корективи, які стрільці першого загону
гуртом узялися виправляти.
– Генеральне прибирання ми розпочали із настанням весни. Щодня
після трудової вахти чи в обідню пору
працівники присвячували трохи вільного часу благоустрою, тож толока
стала своєрідним підсумком цієї роботи – розповідає Ярослав Федунь.
– Приємно, що під час її проведення
кожен із працівників виявив власну
ініціативу і зробив особистий внесок
у впорядкування території і будівлі.
Відтак колектив загону сподівається, що за сприятливих при-

родніх умов зазеленіє на території
куточок лісових насаджень, зародять щедрим врожаєм плодові
дерева, милуватимуть око кущі
пишних троянд.
Своєрідна оаза, створена дбайливими руками працівників першого
загону воєнізованої охорони, доповнила загальну картину чистоти і порядку, над якою не менш ретельно
попрацювали локомотивники з депо
Львів-Захід. Спільними зусиллями
працівники депо і загону подбали не

лише про благоустрій у своїх підрозділах, але й на прилеглій території.
Зокрема стрільці першого загону ще
з осені взяли шефство над ділянкою, що тягнеться від пішохідного
моста над коліями, висадивши на
ній 80 декоративних туй. Навесні
цей ансамбль доповнили ще 47 саджанцями.
– Хотів би за нагоди подякувати за гарну, щиру працю всім, хто

приклався до благоустрою нашого
підрозділу. Адже серед них були
не лише працівники загону. Під час
проведення толоки до озеленення території долучилася і старший
ревізор служби контролю та внутрішнього аудиту Марія Блаженко,
яка у той час, до речі, у день свого
народження, перебувала у нашому
підрозділі з плановою перевіркою.
Добре
підготувалися
до
Великодня і працівники моторвагонного депо Тернопіль. Минулої
п’ятниці вони наводили порядок та
чистоту на своїх робочих місцях і
на прилеглій території. Працівниці
їдальні депо Марія Турчин, Марія
Комарянська, Ольга Гураль, Марія
Гайдай та завідувач їдальні Марія
Мензак (на фото вгорі праворуч
– зліва направо) впорядковували каплицю зі скульптурою Божої
Матері. Після молитви жінки взялися за роботу – підмели територію,
помили каплицю, висадили весняні
квіти. За словами голови ради ветеранів депо Антона Вацика, про ошатний вигляд каплиці постійно дбають й інші працівниці депо – Надія
Парахнюк, Надія Юрчишин, Тетяна
Байлюк і Надія Лупириба. За це їм
велика подяка.
Привітне сонечко, що виринає
з-за темних кудлатих хмар, навіяних
непевною весняною погодою, грайливо виблискує у вимитих вікнах
виробничих цехів і адміністративних
приміщень, освітлює охайно побілені бордюри й огорожі, ніжиться у
пелюстках висаджених квітів, наповнює життям бруньки молодих дерев.
Воістину урочисто зустріне залізниця свято Великодня.
Богдан ЮРОЧКО,
Анастасія САВЧИН
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