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вятим обов’язком будь-якого
цивілізованого суспільства
є турбота про людей похилого віку. Саме у цей період життя
особливо гостро відчувається брак
любові, підтримки та розуміння.
Однак ця відповідальність є особливою, коли йдеться про людей, що на
схилі віку в силу життєвих обставин зосталися самотніми.

На залізниці турбота про ветеранів
транспорту – свята справа. Тут активно діють
ветеранські організації, значну увагу проблемам та потребам, які хвилюють пенсіонерів, приділяє керівництво магістралі та
дорожня профспілкова організація. Саме на
Львівській залізниці 13 років тому з ініціативи
Міністра транспорту та зв’язку України – генерального директора Укрзалізниці Георгія
Кірпи Львівська залізниця у Чопі збудувала
унікальний комплекс – містечко ветеранів
для самотніх або бездітних залізничників, які
вийшли на заслужений відпочинок.
Мешканці містечка ветеранів перебувають на повному утриманні залізниці, забезпечені безкоштовним медичним обслуговуванням і триразовим харчуванням. За потреби
госпіталізації кожен із них має можливість
пройти курс лікування. Попри це залізничники не забувають про не менш важливий момент, якого потребують самотні пенсіонери,
– суто людську увагу. Із цією метою минулого
тижня в містечко ветеранів у гості до його

мешканців приїхали начальник відділу соціальних питань та нагород служби кадрової
та соціальної політики Юрій Брезін, начальник відділу кадрів Ужгородської дирекції залізничних перевезень Віталій Дзюба, голова
територіальної профспілкової організації
Ужгородської дирекції Ярослав Афтанас.
Залізничники не випадково приїхали в містечко саме напередодні Міжнародного жіночого

ОГОЛОШЕННЯ

Відокремлений підрозділ “Ужгородська дирекція залізничних перевезень”
ДТГО “Львівська залізниця” має намір отримати дозвіл на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря для котелень по станції Ужгород в с. Палло
(колишня назва с. Павлове), пункт пропуску “Павлове” та по ст. Мукачево на
вул. Вокзальній, 3.
Котельні малої потужності третьої категорії призначені для опалення невеликих приміщень в холодну пору року. Котельня в с. Палло працює на вугіллі, котельні в Мукачево
працюють на природному газі. Режим роботи – опалювальний період.
Зауваження та пропозиції просимо надсилати в 30-денний термін з моменту опублікування на адресу 89430, Ужгородський район, с. Галоч, 52, Галоцька сільрада, тел.
(0312) 733-144, та на адресу 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Пушкіна, 2,
Мукачівська міська рада, тел. (03131) 5-42-20.
Відокремлений підрозділ “Колійна машинна станція №124” ДТГО “Львівська залізниця”, який знаходиться в м. Чернівці, вул. Маловокзальна, 10, має намір отримати дозвіл на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел.
Вид діяльності – капітальний ремонт земляного полотна і штучних споруд на Львівській
залізниці.
ВП КМС-124 використовує природний газ на опалення адмінбудівлі, вугілля – для опалення виробничих будівель, пісок, щебінь, цемент – для виготовлення бетонних та залізобетонних виробів, пиломатеріалів, карбід, електроди – для ремонтних робіт.
Пропозиції та зауваження з приводу отримання дозволу надавати в держадміністрації,
міські та селищні ради впродовж 30 календарних днів із дня опублікування інформації в ЗМІ.
За більш детальною інформацією звертатись: м. Чернівці, вул. Маловокзальна, 10,
тел. 59-28-85, начальник ВП “Колійна машинна станція №124” Трачук А.В.
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дня, адже всі його нинішні мешканці – жінки,
які присвятили магістралі трудове життя.
Ярослав Афтанас привітав жінок зі святом, побажав міцного здоров’я, любові і поваги від оточення і Божої ласки. До привітань та
побажань приєднався Юрій Брезін, який від
імені керівництва залізниці та дорпрофсожу
вручив жінкам-ветеранам нагороди – знаки
“За самовіддану працю ІІ ступеня”, грошові
премії і подарунки. Відбулася розмова, під
час якої гості поінформували ветеранів про
стан справ на залізниці: сучасні проблеми й
перспективи, про роботу ветеранської організації, її плани і можливості.
Ярослав Афтанас, голова Ужгородського теркому профспілки:
– Робити добрі справи – завжди приємно. І річ навіть не в подарунках чи нагородах.
Ветеранам зараз особливо потрібна людська
увага, душевне тепло, щире слово – жити від
цього стає легше. Я переконаний, що наш
візит вони ще довго будуть обговорювати,
згадувати, і ця подія додасть їм позитивної
енергії для життя.
Я буваю тут часто і не тільки на свята.
Бачу, що для літніх людей важливо, щоб обслуговуючий персонал виявляв до них увагу
та чуйність. Під час кожного візиту у Чоп заїжджаю сюди. Час від часу мені телефонують
із проханнями чи пропозиціями. Як можемо,
так і йдемо назустріч ветеранам.
Юрій Брезін, начальник відділу соціальних питань та нагород служби кадрової та соціальної політики:
– Турбота про ветеранів, людей похилого
віку свідчить про високі суспільні стандарти,
яких дотримується залізниця. Керівництво
залізниці та дорожньої профспілки постійно
ініціюють заходи, спрямовані на підтримку
пенсіонерів, розглядають прохання, пропозиції чи скарги і відповідним чином реагують на
них. Крім цього, маємо намір подбати також

про оздоровлення ветеранів – щороку кілька
мешканців містечка бувають на відпочинку
та оздоровленні у Клубівці – родинному селі
Георгія Кірпи.
Віталій Дзюба, начальник відділу кадрів Ужгородської дирекції залізничних перевезень:
– Ми традиційно відвідуємо пенсіонерів у
містечку ветеранів із нагоди Дня людей похилого віку, у День Перемоги, з нагоди професійного свята залізничників. Цього року
плануємо провести тут святкові заходи до
Дня Перемоги.
Умови проживання в містечку максимально наближені до домашніх: чисто,
ошатно, гарні меблі та техніка. Та все ж
таки трохи сумно, бо вік у жителів містечка
загалом поважний. Жінкам-ветеранам нечасто випадає нагода поспілкуватися між
собою: на жаль, роки беруть своє – декому
важко ходити до їдальні, тож сніданки, обіди
та вечері їм приносять до хати. Тому живе
спілкування здебільшого замінює телевізор
та свіжа преса.
Попри це, розмовляючи з мешканцями
ветеранського містечка, розумієш, що саме
тут їм створено всі умови для гідної старості.
Наприклад, жителька ветеранського містечка Ганна Расказчікова переконана, що якби
вона не потрапила свого часу сюди, то вже,
мабуть, і не жила б на цьому світі. Спогади
про роботу на залізниці додають їй сили
духу, адже віддала магістралі все трудове
життя. Ще в юності переїхала з Мукачевого
до Сваляви. Там перших 20 років працювала оператором на станції, а потім ще 24
роки – провідником у військових поїздах.
З одного боку життя потішило розмаїттям
вражень – емоцій від побаченого вистачає
донині. Однак довелося пережити й тяжке
горе – втратила єдиного сина. Про роботу
закладу жінка відгукується схвально: “Щодня
м’ясо, тричі на тиждень риба, хороші овочеві
супи... Чого ще можна бажати? У мене є все,
крім здоров’я”.
Юлія Гаврилівна Ігнатьо – у містечку її
називають баба Юля – 20 років пропрацювала в автогаражі, а потім у відділку залізниці. У
Юлії Гаврилівни не склалися стосунки з рідними, свого часу вона зважилася на цей крок
і нині живе у ветеранському містечку.
Директор Будинку ветеранів Наталія
Боєчко каже, що з фінансуванням проблем
нема – гроші на харчування та медикаменти
виділяються регулярно. Щоправда, забезпечити всіма необхідними ліками не дозволяє ліміт – 700 гривень на місяць. Серед
ветеранів є жінка, що перебуває на першій
групі інвалідності, їй необхідне дороге лікування. Відповідно для інших залишається
мінімум коштів. А харчування тут прекрасне: щодня м’ясо, молоко, масло, тричі на
тиждень – риба. Уже багато років поспіль
їжа готується тільки на парі – це вимоги
встановленої дієти.
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