У

же традиційно на свято Покрови,
14 жовтня, одне з найстаріших та
найпотужніших підприємств залізниці – локомотивне депо Львів-Захід
– відзначає чергову річницю з часу заснування. Цього року локомотивне депо, літопис якого лише на кілька літ коротший від
історії Львівської залізниці, відсвяткувало
145-річчя. З цієї нагоди минулої п’ятниці в
конференц-залі депо відбулися урочистості,
на які завітало керівництво залізниці і дорожньої профспілкової організації, начальник служби локомотивного господарства,
керівник головного управління ресурсного
забезпечення та господарського обслуговування Львівської облдержадміністрації,
ветерани та працівники депо. Зустріч відбулася одночасно і в урочистому, і в діловому
ключі, адже святкові збори колективу – це
ще й хороша нагода проаналізувати результати роботи, звернути увагу на успіхи
та проблеми.
Урочистості відкрив голова профспілкового комітету депо Петро Ручка, який
привітав усіх присутніх із непересічною датою в історії депо.
– Швидко минули 10 років із часу відзначення 135-річчя депо, коли наше підприємство взяло курс на оновлення, – зазначив Петро Васильович. – Підбиваючи
підсумки, скажу, що є певні недоліки, та
добрих результатів усе ж більше, і, незважаючи на економічні труднощі, колектив
нашого депо залишається прикладом для
інших підприємств локомотивного господарства. Бажаю, щоб наш колектив і надалі
добре трудився, гідно пройшов процес реформування залізничної галузі і щоб нам
вдалося реалізувати все задумане.
Для того, щоб кожен із нинішніх та прийдешніх залізничників-деповчан мав змогу
ознайомитися з історією Львівської залізниці, кожен цех отримав у дарунок книгу
“Перша колія”, яка вийшла у світ до 150річчя Львівської залізниці. А щоб черговий
ювілей підприємства запам’ятався усім
присутнім, кожному деповчанину з нагоди
свята Покрови вручили молитовник, упорядником якого є митрофорний протоієрей
Ярослав Маланюк.
Начальник депо Валерій Байса нагадав трудовому колективу про історію створення паровозного депо (спочатку це були
ремонтні майстерні) і окреслив подальші
виробничі плани і завдання.
– У локомотивному господарстві
Укрзалізниці – 67 локомотивних депо, тож
локомотивне депо Львів-Захід не тільки
флагман і гордість Львівської магістралі,
але й посідає чільне місце в локомотивному господарстві Укрзалізниці, – зазначив
Валерій Васильович. – Локомотивні бригади нашого депо першими освоїли керування рейковим автобусом, який надійшов на
залізницю у 2006 році. Починаючи із 2011
року, локомотивні бригади обслуговують
подовжені плечі на напрямках Львів–Чоп і
Львів–Здолбунів–Козятин, цього року проведено випробування локомотивів серій
2ЕС6 та 2ЕС10 виробництва уральських
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машинобудівників (РФ). У вересні цього
року організовано роботу локомотивних
бригад на дільниці Львів–Луцьк–Львів, яку
обслуговує рейковий автобус. Загалом
за 9 місяців цього року виконання обсягів
перевезень силами депо становить 42,4%
від сукупного по залізниці, зокрема в пасажирському русі – 66,3%, у вантажному русі
– 38,2%, показник продуктивності праці виконано на 102%.
На завершення промови Валерій Байса
побажав у цей святковий день працівникам
депо і ветеранам, щоб їхні серця завжди
були сповнені гордості за свою працю на
благо рідного депо, на благо їхніх родин і
всієї України.
До привітань приєднався гість свята
– митрофорний протоієрей Ярослав
Маланюк, який побажав залізничникам
здоров’я, наснаги до праці та могутнього
покрову і захисту від Пречистої Богородиці,
яка є покровителькою депо.
Заступник начальника залізниці з
рухомого складу і матеріально-технічного постачання Мирон Дацко від імені
керівництва залізниці привітав весь трудовий колектив депо зі святом, зазначивши,
що 145-річну історію депо творило не одне
покоління залізничників.
– Трудовий колектив, незважаючи на
сучасні економічні та фінансові труднощі,
освоїв усі види ремонту, нові технології і
нині заслужено вважається одним із кращих підрозділів залізниці, – наголосив
Мирон Степанович.
Голова
дорпрофсожу
Андрій
Сенишин, вітаючи колектив зі святом, пригадав роки своєї праці у депо:
– Я починав свій трудовий шлях на
залізниці у цьому колективі, і завжди цим
гордився. Колектив депо Львів-Захід завжди був прикладом для інших. Я прийшов у
депо в період зміни рухомого складу – тоді
переходили працювати з паровозів на тепловози. Все це відбувалося на моїх очах,
оновлювалися цехи, кипіла робота, і разом
із тим центральна алея на території депо
завжди була у квітах, було чисто і прибрано, словом панувала висока культура виробництва. Сьогодні депо ще красивіше.

Бачу в залі молоде покоління деповчан,
саме їм продовжувати традиції, які формувалися впродовж 145 років. Бажаю усім
міцного здоров’я, наснаги і доброї заробітної плати.
Не випадково запросили на урочистості начальника головного управління ресурсного забезпечення та господарського обслуговування Львівської
облдержадміністрації Івана Грущака. Він
очолював депо з 1996 по 1999 рр. Вітаючи
деповчан, Іван Михайлович побажав кожному залізничнику міцного здоров’я, наснаги, усіх земних благ і на згадку про цю
подію подарував картину.
– Дякую цьому колективу, в якому я
пройшов шлях професійного становлення
від слюсаря до начальника депо. Дивлюся
у зал і впізнаю багатьох колег по роботі,
мені приємно сьогодні бути серед вас, бачити, яким доглянутим стало депо. І хоча
попереду у вас період реформування, я
сподіваюся, що колектив, який вміє працювати і не боїться жодних труднощів, гідно
пройде цей етап, – зазначив Іван Грущак.
Із вітальним словом звернувся до локомотивників Володимир Бей, який очолював депо у 1987-1990 рр.
– Працювати в одному з найбільших
підприємств залізниці – це висока честь, а
очолювати його – величезна відповідальність. Кожен із деповчан свого часу творив
історію свого підприємства, – зазначив
Володимир Володимирович. – За часів
мого керування були такі залізничникипрофесіонали, з якими я постійно радився
у багатьох питаннях. Мені особливо приємно бувати у цьому депо, бачити, в якому
воно хорошому стані, пригадую як за мого
керівництва ми встановили на постаменті
старий паровоз, який виглядає нині, як новий, завдяки дбайливим людським рукам
і вже став по суті пам’ятником кожному з
багатьох тисяч локомотивників Львівської
залізниці, які віддали свої трудові життя
депо Львів-Захід.
Начальник служби локомотивного
господарства Микола Хамевко, який свого часу обіймав посаду заступника начальника депо з експлуатації, щиро привітав

колектив рідного депо зі святом і закликав
колег повсякчас дбати про авторитет локомотивного флагмана Львівської магістралі
та Укрзалізниці загалом. Від керівництва залізниці Микола Романович вручив
профспілковому комітету депо подарунок –
сучасний комп’ютер.
За багаторічну сумлінну працю, особистий вагомий внесок у розвиток транспортної галузі, високу професійну майстерність
та з нагоди 145-річчя кращі працівники
депо були нагороджені почесними грамотами, подяками та цінними подарунками
від начальника залізниці. Від профспілкової організації депо на згадку про святкову
подію голова профкому Петро Ручка нагородив кращих працівників годинниками.
За традицією молодь депо поклала квіти до підніжжя скульптури Божої Матері та
до могили отця Петра Равлика, настоятеля церкви Покрови Пресвятої Богородиці,
який у 2002 році освячував цю скульптуру
на території депо, встановлену з нагоди
135-річчя підприємства.
Урочисті завершилися святковим концертом, в якому взяли участь композитор, автор і виконавець власних пісень
Василь Марцинюк, учасниця телепроекту
“Голос країни-2”, лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних фестивалів і
конкурсів Мар’яна Нестайко з Тернополя,
композитор, лауреат всеукраїнських та
міжнародних пісенних фестивалів, соліст
гурту “Земляки” Ігор Яснюк та заслужений працівник культури України Світлана
Сорочинська.
Голова профкому депо Петро Ручка
подякував керівництву залізниці і дорпрофсожу за підтримку в організації
святкування 145-річчя локомотивного
депо Львів-Захід.
На свято Покрови, у неділю, на території депо біля скульптури Богородиці
відбулася урочиста літургія, яку провів
отець Любомир із собору святого Юра.
Освяченою водою отець Любомир окропив
працівників депо, благословивши всіх на
сумлінну працю і корисні справи.
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