Нещодавно Рівненську дирекцію залізничних перевезень
очолив новий керівник – досвідчений залізничник Іван Груник.
Саме за його ініціативи працівники апарату управління дирекції не
лише здійснили комплекс заходів
із прибирання та впорядкування адмінприміщення і прилеглої
до нього території, а й надали
“шефську” допомогу працівникам
великих станцій. Зокрема долучилися до очищення від сміття
колій Рівненського парку станції
Здолбунів, зібрали побутовий непотріб, що накопичився під шляхопроводами на коліях станції
Рівне, ліквідували кілька несанкціонованих сміттєзвалищ, які з
“легкої” руки недбалих господарів
упродовж пізньої осені та тривалої зими “повиростали” поблизу
станції Обарів.
За словами начальника технічного відділу Рівненської дирекції Івана Рудого, працівники
адміністрації добре потрудилися і
в приміщенні управління дирекції,
і на його подвір’ї. Під час толоки
провели вологе прибирання у

робочих кабінетах, помили вікна,
навели лад у підвальному приміщенні, що використовується як
комора. А надворі висадили саджанці молодих дерев та кущів,
сформували крони старих дерев,
звільнивши їх від зайвого та сухого гілля, побілили їхні стовбури та
бордюри пішохідних доріжок, впо-

Робочі рукавиці, мішки для збору сміття, городній інвентар, заготовлені саджанці квітів та відра з водою – таким реманентом “озброїлися” працівники ремонтно-експлуатаційного вагонного депо Клепарів.
Розподіливши між собою обов’язки, деповчани ще зранку взялися до
роботи. Згромаджували хмиз, збирали сміття, прибирали в кабінетах,
мили вікна, впорядкували клумби, на яких згодом висадили квіти.
Як розповів начальник депо
Олег Чейпеш, першу толоку в
депо провели відразу, як тільки
розтанув сніг.
– На роботі ми проводимо більшу частину життя, тому, звісно, хо-

чемо бачити навколо себе чистоту
та порядок. Навели лад упродовж
тижня, адже територія депо чимала – за кожним цехом закріплена
відповідна ділянка. Сьогодні у нас
завершальні роботи – позбирали

– Хоча будівля дистанції відремонтована ще
два з половиною роки тому, наші працівники постійно дбають про те, щоб вона виглядала так, наче
ремонт завершили нещодавно, – розповідає голова
профкому Львівської дистанції електропостачання
Володимир Пастернак. – Тому постійно підтримуємо порядок на подвір’ї та прилеглій території. Для
цього вже традиційно щоп’ятниці організовуємо
своєрідний паркогосподарський день. Прибираємо
не лише на території, а й у кожному цеху. Із часом усі до цього звикли, тому сьогоднішня толока

рядкували квітники і газони. Хоча
про чистоту і порядок тут дбають
упродовж цілого року, рівненські
залізничники переконані, що весняна толока – це не пережиток
радянського минулого, а насамперед добра давня українська
традиція належної підготовки до
Великодня.

решту сміття, зокрема й на прилеглій території, висадили квіти, кожен
прибрав своє робоче місце, помили
вікна. За кілька днів до Великодня
побілимо дерева. У День довкілля
толока відбулася і на лінійних ПТО,
де теж за працівниками закріплена
територія прибирання.
Усі залишилися задоволеними
загальним результатом. За словами голови профкому депо Ірини
Пінчук, кожен із працівників вніс
свою частку у загальну справу передвеликоднього прибирання.
– Люди працювали з натхненням та гарним настроєм, – зазначила Ірина Пінчук. – Кожен із нас
готується до великого свята –
Христового Воскресіння, очищаємо свої душі та наводимо лад у
своїх оселях. Не менш важливим,
на моє переконання, є прибирання на робочому місці, у депо. Тому
варто подякувати керівництву залізниці та дорпрофсожу за ініціативу, якою залізниця традиційно
долучається до передвеликодньої
толоки. Сьогодні ми гуртом впорядкували клумби біля каплички,
висадили квіти – напередодні
купили маргаритки, братчики,
чорнобривці. До Великодня вони
якраз добре вкоріняться, і клумби
заграють різними кольорами, немов великодні писанки...
Галина КВАС

– звична ненапружена праця. Прибираємо практично щодня, роботи розподілено, і всі працівники, які мають трохи вільного часу, долучаються до
озеленення, побілки, а з настанням теплої пори
висаджують декоративні рослини, впорядковують
квітники. Ось і цього разу під час толоки добре
попрацювала уся дистанція – чоловіки впорядкували газони, побілили стовбури дерев, а жінки
поралися на клумбах, помили вікна, щоб зустріти
свято у чистоті та порядку.
Олександр ГЕРШУНЕНКО

Не лише продуктивність, а й високу культуру праці взяв собі за правило дружний колектив ремонтного вагонного депо Дрогобич. Мабуть,
саме тому, потрапляючи на територію підприємства, найперше звертаєш увагу на чистоту і порядок, і лише згодом – на складний виробничий комплекс.
От і цього разу в рамках всеукраїнської акції “За чисте довкілля”
дрогобицькі вагонники активно взялися до великого прибирання. А що
прискіпливо ставляться до порядку на власній території і прилеглих до
неї ділянках, то й роботи вистачало.
Під час передвеликодньої толоки працівники депо подбали про
чистоту у виробничих й адміністративному приміщеннях, де привели
до ладу робочі місця, помили вікна і ретельно прибрали територію загальною площею 3,5 га: очистили колії депо від сміття, у визначених
місцях зрізали замазучений та встелили новий баласт, очистили 2 нафтовловлювачі та 45 контейнерів. На території депо та прилеглих ділянках зібрали та вивезли сміття, що накопичилося за тривалий зимовий
період. Крім того, ліквідували три стихійні сміттєзвалища.
Після спільної клопіткої праці тішить око оаза, що розташована на
території депо. Стрункі стовбури дерев акуратно вибілені, прополено
траву, що проросла крізь щілини рівно викладеної бруківки, на впорядкованих клумбах от-от засяють барвами весняні квіти, після профілактичного ремонту спекотної пори даруватиме приємну прохолоду ошатний
водограй. Величну атмосферу чистоти увінчує білосніжна скульптура
Богородиці, яка наповнює душу чистотою духовною.
Тетяна АНДРУШКО

Прибрана територія, наведений лад у приміщеннях будівель і споруд, створення сприятливих умов праці формують обличчя підприємства. У цьому переконаний колектив Тернопільської дистанції сигналізації і зв’язку, тому всі гуртом узяли активну участь у проведенні Дня
довкілля.
Для ландшафтного дизайну прибудинкової території будинку зв’язку
в Тернополі було придбано майже 300 одиниць посадкового матеріалу
– різновиди декоративних дерев (туя, тис, ялина), а також кущі – ялівець, кизильник, бірлочина, магонія, самшит. Працівники дистанції ще
минулої осені за ініціативи заступника начальника дистанції зі зв’язку
Володимира Чернова заготували екзотичний річковий камінь із річки
Дністер для викладання альпійських гірок та клумб.
Добре попрацювали на благоустрої території будинку зв’язку начальник дільниці, голова профкому дистанції Євген Закалюк, старші
електромеханіки Віталій Мелешко та Володимир Йордан, електромеханіки – брати Володимир та Ігор Гриціви, Андрій Кочкур, Роман Спас,
водії Мирон Подвірний та Роман Турчманович, інженер технічного відділу дистанції Андрій Мельничук.
Підбиваючи підсумки передвеликодньої толоки, зокрема робіт із
благоустрою та озеленення прибудинкових територій підрозділу, начальник дистанції Михайло Венгловський щиро подякував усім працівникам, які взяли в ній активну участь. Будинок зв’язку, який у попередні
роки капітально відремонтували, став ще красивішим, а територія довкола – охайною і затишною.
Володимир КАЛЕНЮК, начальник технічного відділу Тернопільської
дистанції сигналізації і зв’язку
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