Головний механік БУ-5 Василь РУСИНКО:

ПОДЯКА

“Молюся за здоров’я
усіх благодійників...”

“В роботі не підводять
ні люди, ні техніка”

Так сталося, що біда прийшла в дім медреєстратора вузлової лікарні ст.
Мукачево Віри Мосорук на сам Свят-Вечір. Пожежа, яка несподівано спалахнула
у господі, не лише дощенту знищила будинок і майно, а й забрала у жінки і дітей годувальника. Розради у великому горі і допомоги в безвихідній ситуації Віра
Іванівна попросила у колег. Залізничники відгукнулися на прохання жінки і прийшли
на допомогу. Болісно згадувати ці події Вірі Мосорук та біль непоправної втрати
полегшує усвідомлення того, що у тяжку годину не залишилася наодинці із бідою.
За відчутну підтримку і матеріальну допомогу Віра Іванівна щиро дякує добрим і чуйним людям – друзям, колегам, усьому трудовому колективу, керівництву
Львівської залізниці та дорожньої профспілкової організації, керівництву медичної
служби та профактиву територіального комітету профспілки Ужгородської дирекції
залізничних перевезень.
“Молюся за здоров’я усіх своїх благодійників та їхніх дітей, – пише у листі до
редакції Віра Мосорук – Хай Бог їм в усьому допомагає і хай оберігає їх під своїм
покровом Богородиця.
З нагоди новорічних та різдвяних свят бажаю усім міцного здоров’я, гарної долі,
миру, достатку і благополуччя!”
ОГОЛОШЕННЯ

Головний механік будівельного управління № 5 Василь Русинко (на фото – праворуч) у роботі – вимогливий, але у стосунках з підлеглими – чуйний і людяний.
Він може вибачити незначне запізнення
на роботу чи не надто охайний вигляд,
бо знає, що його підлеглим довелося
їхати цілу ніч, щоб вчасно довезти будматеріали бригадам, що працюють на
будівельних майданчиках. Натомість не
пробачає Василь Русинко байдужості та
недбалості у роботі.
Колектив водіїв та слюсарів поважає свого керівника. Керівництво БУ-5 стверджує, що
до кожного з працівників Василь Васильович
знайшов свій підхід. Він знає кому яке завдання
доручити, щоб це сприяло досягненню позитивних результатів у роботі всього підрозділу.
У головного механіка багато щоденних клопотів, в його підпорядкуванні численний і потужний механічний склад.
(Закінчення. Поч. у №49 “Львівського
залізничника” від 21 грудня 2012 р.)
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ЛОКОМОТИВНОГО
ГОСПОДАРСТВА”
– ДУМАНСЬКОГО Петра Євгеновича
– машиніста електровоза локомотивного
депо Тернопіль, ПАРАЩУКА Володимира
Степановича – слюсаря з ремонту рухомого складу 6 розряду Івано-Франківських дорожніх механічних майстерень, УГРИНЧУКА
Василя Михайловича – слюсаря з ремонту
рухомого складу 6 розряду моторвагонного
депо Коломия.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВА” – ІВАНЦІВА
Тараса Михайловича – провідного інженера відділу ремонту та експлуатації вантажних вагонів служби вагонного господарства,
КЛИМА Василя Юрійовича – оглядача
вагонів 5 розряду пункту технічного обслуговування вагонів Батьово вагонного депо
Ужгород.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ГОСПОДАРСТВА
ПЕРЕВЕЗЕНЬ”
–
БЕЗГУБЕНКО Марію Василівну – чергову
по станції Львів, ІСАКА Віталія Юрійовича
– начальника станції Чоп, ЛЮЗАН Любов
Миколаївну – начальника станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів станції
Клепарів, МУЗИКУ Василя Михайловича
– начальника станції Козова, НОВИЧЕНКО
Галину Максимівну – чергову по станції
Берегово, СЕРАФІН Дарію Василівну –
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– Хоча техніка далеко не нова, але справна,
розповідає Василь Русинко. – Запчастин до машин тепер вистачає, щоправда не встигаємо за
цінами, бо вони ростуть, як гриби після дощу.
Логіка ефективної експлуатації техніки вимагає,
щоб той же КАМАЗ чи МАЗ працював щодня, і
ми змушені купляти ту чи іншу запчастину, щоб
техніка щоденно була готова до роботи. Але я
впевнений, що вже скоро наш парк почне оновлюватися і матимемо нову техніку. Ну а поки
стараємося не підводити – працюємо без зупинок. Навіть якщо трапляється якась поломка,
то наші слюсарі, в т.ч. і водії виконають роботу
професійно. Навіть якщо бракуватиме однієї
механізованої одиниці, це може стати причиною зупинки в роботі кількох бригад. Тому про
справність техніки ми дбаємо, таких випадків у
нас не було, і, сподіваюся, не буде, – переконаний Василь Васильович.
Іван КОЗАК,
смт. Королево

ДТГО “Львівська залізниця” в особі ВП “Будівельно-монтажне експлуатаційне управління №1”, повідомляє споживачів про зміну тарифу на надання
послуг з централізованого теплопостачання та підігріву води.
Зміна тарифу проводиться у зв’язку із тим, що тарифи погоджені в 2009 р. та
застосовуються по теперішній час, не відповідають вартісним показникам послуги з
централізованого опалення та підігріву води через значну зміну вартості основних
складових, а саме енергоносіїв – газу та електроенергії.
Скориговані тарифи на теплову енергію та підігрів води
Категорія споживачів

Скоригований тариф на
теплопостачання за 1
Гкал з ПДВ

Скоригований тариф на
підігрів води за 1 куб.м.
з ПДВ

Населення

317,57

19,07

Бюджетні установи

859,34

51,53

Інші споживачі

889,26

53,36

Споживачів вищеназваних послуг з питаннями та пропозиціями звертатися за адресою: 79025 м. Львів вул. Таллінська, 3 ВП “Будівельно-монтажне експлуатаційне управління №1” ДТГО “Львівська залізниця”, контактний
тел.: 226-97-19.

Вітаємо з нагородами!
чергову по станції Володимир-Волинський,
ЧУБІРКО Тетяну Федорівну – начальника
станції Заліщики.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ПАСАЖИРСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА”
– МОЗІЛЯ Ярослава Євгеновича – токаря
6 розряду пасажирського вагонного депо
Тернопіль, ПЕЛЕЩАК Галину Миронівну
– чергову по вокзалу станції Львів,
СКОЧИЛЯСА Володимира Євгеновича –
майстра дільниці з ремонту деревокомплектовочного обладнання пасажирських вагонів
пасажирського вагонного депо Тернопіль,
ТИМЧИШИНА Мирона Петровича – комірника вокзалу станції Івано-Франківськ.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА” – ГЛУШКА
Михайла Ярославовича – начальника технічного відділу Самбірської дистанції колії,
ДИКОГО Ігоря Григоровича – шляхового
майстра укрупненої бригади (з плановопопереджувальних робіт) дільниці 1 групи
Львівської дистанції колії.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ГОСПОДАРСТВА
АВТОМАТИКИ”
–
ГНАТЮКА Степана Михайловича – електромеханіка електрозв’язку дільниці 2 групи Львівської дистанції зв’язку, ДУТЧАКА
Миколу Степановича – електромеханіка
електрозв’язку дільниці 2 групи Львівської
дистанції зв’язку.

Відповідальний секретар
Галина КВАС....................................226-25-67
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НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК
ГОСПОДАРСТВА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ” – БЕРЕЗІВСЬКОГО Андрія Теодоровича –
електромеханіка 1 групи Стрийської дистанції електропостачання, ФУРІВА Михайла
Михайловича – машиніста бурильно-кранової самохідної машини 6 розряду будівельно-монтажного поїзда служби електропостачання.
НАГРУДНИМ ЗНАКОМ “ВІДМІННИК КОМЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА” – ГАШТУР
Ольгу Василівну – бригадира (звільненого) підприємств залізничного транспорту
та метрополітенів 6 розряду Чопської дільниці станції Ужгород Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, ГЕРМАНОВИЧ Ганну
Дмитрівну – економіста актово-претензійного відділу служби комерційної роботи та
маркетингу, КРУПАЧА Василя Романовича
– начальника відділу автоматизованих систем служби комерційної роботи та маркетингу, ЛИСАК Руслану Петрівну – комерційного агента станції Ямниця, МАЧУШЕНКО
Лесю Вікторівну – комерційного агента
станції Клевань, СТЕЛЬМАЩУК Катерину
Миколаївну – комерційного агента станції Бурштин, ФІЦИКА Івана Богдановича
– чергового по механізованій дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт
Львівської механізованої дистанції наванта-
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жувально-розвантажувальних робіт.
НАГРУДНИМ ЗНАЧКОМ “ВІДМІННИК
ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ” – ВЕРЕШ
Наталію Василівну – начальника окремої
групи станції Батьово-пасажирський парк
від стрілецької команди станції Батьовосортувальна система Мукачівського загону
воєнізованої охорони, ГМИРЮ Олександра
Володимировича – начальника сектору
з пожежного нагляду та технічних засобів
охорони штабу загону Мукачівського загону
воєнізованої охорони, ДРЕБОТА Віктора
Богдановича – стрільця стрілецької команди з охорони особливо важливих об’єктів
№21 Першого загону воєнізованої охорони,
КІНАША Богдана Миколайовича – начальника варти стрілецької команди з охорони
особливо важливих об’єктів №19 Першого
загону воєнізованої охорони, КОХА Віктора
Мар’яновича – машиніста насосних установок 4 розряду окремого пожежного поїзда станції Коломия Івано-Франківського
загону воєнізованої охорони, ЛЕДЄНЬОВУ
Галину Степанівну – старшого стрільця
стрілецької команди з охорони вантажів та
об’єктів на станції Сарни Першого загону
воєнізованої охорони, МАЛАНЮКА Андрія
Володимировича – старшого інструктора з організації охорони вантажів служби
воєнізованої охорони, МУРАШКА Івана
Миколайовича – заступника начальника
стрілецької команди з охорони особливо
важливих об’єктів №68 Івано-Франківського
загону воєнізованої охорони.
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