Ñòîð. 4 Вісник профспілки

Ñòîð. 5, 6 Розмова із гостем редакції

Шановні колеги-журналісти!
Від імені працівників та ветеранів Львівської залізниці щиро вітаємо вас із прекрасним святом – 20-річчям газети залізничників та транспортних будівельників України
“Магістраль”, перший номер якої вийшов у світ 26 вересня
1992 року. Весь цей час газета крокує поруч із кожним працівником галузі, з кожним рішенням і кожним проектом. Її називають і дорожнім рупором, і агітатором, та насправді вона
– помічниця і порадниця. Газета “Магістраль” – це підручник
з історії залізниць незалежної України! Для залізничників
газета “Магістраль” – не просто засіб масової інформації у
звичному розумінні слова, вона – простір для дискусій, можливість висловити свою думку і почути думки інших, дізнатися про останні залізничні події.
З нагоди свята щиро зичимо “Магістралі” та її творчій команді журналістів бути другом і помічником кожного читача,
порушувати проблеми і знаходити шляхи їхнього вирішення,
писати історію сучасності.
Колективу редакції бажаємо міцного здоров’я і родинного благополуччя, успіхів у творчій праці, гострого пера,
непересічних героїв, яскравих подій і сталевої впевненості
в успішному майбутньому!
З повагою
Богдан ПІХ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

День Ради профспілки
на Закарпатті
ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ

Н

а селекторній нараді з питань підготовки залізниці до роботи в осінньо-зимовий
період 2012-2013 рр., що відбулася під
головуванням першого заступника начальника
залізниці Олександра Єфіменка, була озвучена
інформація про те, що станом на 12 вересня
цього року першочергові завдання програми
підготовки виконано на 84,6%. Торік за аналогічний період цей показник становив 83,42%.
Ремонт покрівель виробничих приміщень за
плану 23804,5 м кв. виконано на 84%. Найгірша
ситуація з ремонтом покрівель склалася у
господарствах служби перевезень, зокрема на
Ужгородській та Львівській дирекціях залізничних перевезень – відповідно 22 та 48% від за-

планованого обсягу. Відстають із ремонтом
покрівель у відокремлених підрозділах служби
колійного господарства. Зокрема у Рівненській
дистанції колії відремонтовано тільки 45 м кв.
покрівлі при запланованих 310 м кв. Треба поквапитись і хустським колійникам – із 95 м кв.
покрівель доведено до ладу менше половини. Не
розпочаті роботи з ремонту покрівлі в дорожній ремонтно-експлуатаційній автобазі.
Роботи із ремонту та утеплення дверей і вікон у господарствах залізниці виконані на 92%,
проте нижче середнього у відсотковому відношенні – рівень виконання планових обсягів у
Рівненській та Львівській дирекціях та в службі
перевезень.
Продовження на 2 стор.

26-27 вересня на базі залізничного вузла станції Ужгород
відбудеться виїзний День виконавчого апарату Ради профспілки. Фахівці відділів Ради профспілки нададуть допомогу
профкомам відокремлених підрозділів і консультації працівникам, проведуть прийом спілчан, зустрінуться з трудовими
колективами.

На контролі профспілки
На початку жовтня відбудеться засідання дорожнього
комітету профспілки, на якому розглядатиметься питання
підготовки господарства залізниці до роботи в зимовий період. Закликаємо усіх спілчан інформувати дорожній комітет
профспілки про недоліки в підготовці до зими у ваших підрозділах (неналежний стан будівель, котелень, систем опалення, несправності дахів, вікон, дверей, брак спецодягу та спецвзуття) за телефоном 6-43-29 або на факс 6-43-33.
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ЧЕРНЕГА Тарас Володимирович – начальником
ВП “Колійна машинна станція №125”

