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У своєму виступі голова
профкому дистанції Володимир
Пастернак наголосив, що кожен із
ветеранів є повноцінним членом
профспілки і може користуватися
всіма перевагами, які мають спілчани. Однією з найактуальніших
пропозицій є здешевлені путівки
в залізничні оздоровниці. А для
ветеранів, які не мають змогу їх
придбати за пільговою вартістю,
профком за наявності коштів виділяє безкоштовні путівки.
Володимир Пастернак зазначив, що робота з ветеранами нині
ведеться не лише в напрямку оздоровлення. За необхідності їм
надають транспорт, матеріальну
допомогу. Але найголовніше – профком намагається підтримувати з
ветеранами постійний зв’язок, і такі
заходи, як сьогоднішній, є одним зі
способів зміцнити цей зв’язок.
Із часу, коли ветерани дистанції електропостачання одними з
перших починали тут працювати,
вкладаючи у виробництво багато
ручної праці, змінилося чимало.
Про ці зміни присутнім розповів
начальник Львівської дистанції
електропостачання Ярослав Козій.
За його словами, у 2010 році здійснили капітальний ремонт ремонтно-ревізійної дільниці Львівської
дистанції електропостачання, де
тепер є роздягальні й душові для
чоловіків і жінок, кімнати прийому
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– Пройшли роки, сьогодні ми
знову зустрічаємося і вже можемо підбити певні підсумки. Депо
закріпило за собою статус провідного на залізниці, розбудувало
інфраструктуру. Усе це зроблено
працьовитими руками колективу
за підтримки керівництва залізниці та дорожньої профспілкової
організації, – наголосив голова
профкому локомотивного депо
Петро Ручка.
Зі святом трудовий колектив
привітав начальник депо Тарас
Винницький.
– Безумовно, роки незалежності стали для всіх нас випробуванням на зрілість, терпіння,
толерантність, уміння та бажання
працювати на користь свого підприємства, галузі, усієї держави,
– зазначив Тарас Винницький.
– Наше депо було і залишається
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їжі. Нині триває ремонт на багатьох тягових підстанціях, перекривають дахи, замінюють огорожі,
налагоджують водопостачання.
Вводиться в експлуатацію і нове
обладнання, наприклад, вакуумні
перемикачі. У планах – нова техніка: автомобільний кран, автотранспорт для виїздів на аварійні
виклики тощо.
Ярослав Козій наголосив, що
нині Львівська дистанція електропостачання стає конкурентоспроможною компанією з продажу електроенергії, збільшується
кількість сторонніх споживачів.
Завдяки цьому дистанція отримує

додатковий заробіток, який може
використати на оновлення робочої
техніки, покращення умов праці.
Пишається Львівська дистанція електропостачання архівами
власної історії, які ретельно береже та примножує ветеран дистанції та служби електропостачання
Анатолій Танський. Саме Анатолій
Олександрович є автором розділу про історію розвитку служби
електропостачання на Львівській
залізниці, який увійшов до книги
“Перша колія”, приуроченої до
150-річчя нашої магістралі.
На
зустрічі
Анатолій
Олександрович нагадав присут-

нім про основні віхи історії служби і дистанції. Зокрема цьогоріч у
служби електропостачання – 60літній ювілей, а району контактної
мережі Львівської дистанції електропостачання виповниться півстоліття, тоді як із часу створення
Львівської дистанції електропостачання минає 53-й рік. Анатолій
Танський зауважив, що найбільш
вагомий внесок у діяльність служби зробили якраз Львівська та
Мукачівська дистанції електропостачання. Перша, як центральна, брала на себе основну робочу
напругу, тоді як Мукачівська, за
словами ветерана, завжди була

підприємством-трудівником. День
Незалежності для нас є святом
єднання. Тож бажаю всьому колективу успіхів у праці, сімейного
тепла, благополуччя й незмінного
розвитку у всіх сферах життя.
За сумлінну працю та з нагоди свята начальник служби
локомотивного
господарства
Микола Хамевко та начальник
депо Тарас Винницький вручили
кращим працівникам депо відзнаки і цінні подарунки Міністерства
інфраструктури, Укрзалізниці та
Львівської залізниці. Після того,
коли заслужені нагороди отримали досвідчені працівники, настала черга молоді. А головним подарунком для неї того святкового
дня стали членські посвідчення
профспілки залізничників і транспортних будівельників України,
які вручив голова профкому депо
Петро Ручка. Крім того, на згад-

ку про цей пам’ятний день молодим спілчанам вручили цінні
подарунки – годинники.
– Молоде покоління прийшло
не тільки в наш колектив, але й
у залізничну профспілку, щоб
разом із досвідченими колегами
розвивати галузь, зміцнювати
економіку України, – наголосив
голова профкому Петро Ручка.
– Мені надзвичайно приємно вручати профспілкові квитки молодим спеціалістам, які прийшли до
нас після закінчення навчальних
закладів. Особливо приємно, що
серед них багато відмінників навчання та представників славних
трудових династій.
Від імені керівництва дорожньої профспілкової організації
весь колектив депо та молодих
членів профспілки привітав завідувач відділу організаційної та
кадрової роботи дорпрофсожу
Анатолій Яким.
– Ми вже неодноразово доводили, що залізнична профспілка –
дуже серйозна сила. Тому бажаю
молоді, щоб вона продуктивно
влилася у лави спілчан, була серед активістів, тримала постійний
зв’язок із профспілковими лідерами, – зазначив Анатолій Яким.
Довершив урочисту атмосферу святковий концерт. Після завершення урочистостей молодь,
не приховуючи хвилювання, поділилася враженнями від свята.
В.о. бухгалтера Христина
Войцехівська:
– Після закінчення залізнично-

го технікуму продовжую навчання на економічному факультеті
Української державної академії залізничного транспорту в Харкові.
Працюю в депо у балансовій групі
бухгалтерії буквально три тижні.
Прийшла сюди не випадково – на
підприємстві працюють мої мама
і тато. Я надзвичайно пишаюся
тим, що продовжую нашу залізничну династію.
Слюсар з ремонту рухомого
складу Микола Яремків:
– Свого часу мій батько був
машиністом тепловоза. За його
прикладом я теж обрав залізницю. Закінчив залізничне училище і прийшов на роботу в депо
за спеціальністю слюсар-електрик-акумуляторник. Працюю на
технічному обслуговуванні тепловозів у депо Схід. Нині мій виробничий стаж у депо – рівно три

осередком найбільш кваліфікованих кадрів. Крім того, початок електрифікації на дільниці
Мукачево–Лавочне у 1956 році і
заснування Мукачівської дистанції електропостачання Анатолій
Танський називає початком ери
інтенсивного розвитку електрифікації на Львівській залізниці.
Позитивну атмосферу зустрічі
і хороший настрій підтримали своїми розповідями про роки роботи
заслужений працівник Львівської
залізниці Григорій Яремко і
Людмила Купцова. Задоволення
від зустрічі з досвідченими колегами отримали і нинішні працівники
дистанції – зі святами присутніх
привітала старший енергодиспетчер Надія Масляк, а лікар-терапевт
Дорожньої поліклініки Ганна Бусько
нагадала ветеранам, що вони завжди можуть розраховувати на
якісну медичну допомогу у стаціонарі Львівської залізничної лікарні.
Хвилиною мовчання ветерани та
працівники дистанції вшанували
колег, які вже пішли з життя.
Приємна несподіванка чекала
на учасників наприкінці зустрічі.
Ветерани та працівники дистанції,
які прийшли на захід у вишиванках, отримали від профкому грошові премії. Після цього дружню
бесіду продовжили за частуваннями під час святкового обіду.
Лілія ХОМИШИНЕЦЬ
Фото автора

місяці. Цей день запам’ятається
мені особливо радісним та піднесеним настроєм. Усім нам, молодим залізничникам, було дуже
приємно почути напутні слова від
заслужених працівників.
Слюсар з ремонту рухомого
складу Олег Залізний:
– Я радий, що після закінчення Львівського залізничного училища №52 прийшов працювати у
депо Львів-Захід за спеціальністю
слюсар з ремонту рухомого складу. Моя мама працює на залізниці, тому я теж дуже хотів стати
залізничником і працювати саме в
цьому депо. У цей урочистий день
відчуваю і гордість, і хвилювання,
адже я став частиною великого
трудового колективу.
Спілкувався
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