Минулої п’ятниці, 11 жовтня, локомотивне депо ЛьвівЗахід відсвяткувало своє
146-річчя. А на свято Покрови
Богородиці біля скульптури
Божої Матері отець Любомир
зі Собору святого Юра відслужив для працівників депо
святковий молебень.
Голова профкому депо Петро
Ручка звернувся до присутніх у
залі з привітанням із нагоди 146-ї
річниці з часу заснування депо.
– Згадую той непростий час,
коли весь трудовий колектив відновлював наше депо. Багато деповчан за цей час стали поважними людьми, але ті 11 років після
відбудови нашого підприємства
не пройшли безслідно, – зазначив Петро Васильович. – Ці роки
навчили нас витримки, згуртували колектив, за цей час відбулися
суттєві зміни в технологіях, а усі
ми здобули життєвий досвід.
Покласти квіти до скульптури
Божої Матері, що на площі депо,
доручили молодим працівникам – Христині Войцехівській та
Олександру Гришаєву. До слова,
традиція вшановувати покровительку козацтва, покровитель-

Начальник депо Тарас Винницький зачитав вітальні телеграми від керівництва залізниці і
президії дорпрофсожу.
На урочистостях із нагоди
свята начальник відокремленого

ку усього українського народу
з’явилася з ініціативи деповчан,
які мріяли, щоб Богородиця була
присутня на території депо і стала його покровителькою.
Зі 146-річчям створення
підрозділу колектив привітав начальник депо Тарас Винницький:
– Дата заснування нашого
депо збігається зі святами, які
відзначаємо: Покрови Богородиці,
День козацтва і 71-а річниця створення Української Повстанської
Армії. Перші сторінки у біографію
депо вписані у 1867 році. В Україні
знайдеться небагато залізничних
підрозділів, історія яких започаткована в другій половині ХІХ
століття. Депо має свою історію,
свої традиції, які далі примножувати молодому поколінню, котре
про колишню паровозну тягу знає
хіба що зі старої літератури чи з
Інтернету. Упродовж багатьох десятиріч у депо впроваджувалася
різна техніка: локомотиви, тепловози, електровози. Нині наше
депо є одним із найпотужніших
підрозділів залізниці. Незважаючи
на економічні труднощі, колектив
за попередні роки багато зробив
для покращення умов праці в цехах, розвитку соціальної структури, для виконання виробничо-економічних завдань. Нехай покров
Богородиці охороняє усіх працівників від усякого зла, скріплює
ваші сили, додає здоров’я для
наполегливої праці, трудових успіхів і віри у краще майбутнє.

підрозділу вручив тринадцятьом
працівникам депо свідоцтва про
підвищення розрядів із різних
спеціальностей, а голова профкому депо вручив молодим працівникам, які віднедавна прийшли в
трудовий колектив, книгу “Перша
колія”, яка вийшла у світ із нагоди
150-річчя Львівської залізниці, та
годинники.
Начальник служби локомотивного господарства Микола
Хамевко також привітав колектив
депо та зазначив:
– У цьому колективі я професійно зростав, набував досвіду,
тому з радістю приходжу сюди, і
мені завжди приємно святкувати
з вами день народження депо.
Депо віднайшло свої корені, і це
дуже важливо. Висловлюю слова
подяки тодішньому начальнику
депо Петру Ручці та тодішньому
голові профкому Володимиру
Іваху, які своєю наполегливою
працею були ініціаторами у тому,
щоб віднайти історичне коріння
цього підрозділу. Історія депо
збиралася по крихтах у різних
архівах, і врешті з’ясувалося, що
справжній день народження депо
Львів-Захід – 14 жовтня. Відтепер,
крім локомотивного депо Львів, у
склад депо увійшов ПТО Лавочне,
що спонукає керівництво по-новому організовувати роботу в
об’єднаному депо. Залізнична галузь надалі реформуватиметься,
адже непросто працювати в таких
умовах, де основним нашим кон-

курентом є автомобільний транспорт. Сподіваємося, що надалі
обсяги вантажних перевезень не
зменшуватимуться. Адже збільшення навантаження – це
наш із вами добробут.
Продовжиться модернізація тепловозів новими
дизелями. А наступного
року очікується надходження в депо 43 нових електровозів серії 2С10, що
вимагатиме іншого рівня
роботи на електровозах на
комп’ютерній основі. Ми наполягатимемо на тому, щоб
сервісна група, яка обслуговуватиме цю техніку, була
зосереджена у депо ЛьвівЗахід, а грамотних спеціалістів, думаю, знайдемо
серед нашої молоді, яка
закінчувала вищі залізничні
навчальні заклади і достат-

ньо володіє комп’ютерними технологіями. Сподіваюся, що депо
успішно впорається і з цим завданням. Бажаю й надалі тримати на висоті імідж найпотужнішого
підрозділу не лише Львівської залізниці, але й Укрзалізниці.
Привітав колектив депо зі святом гурт “Вишиванка”, у складі
якого артисти Львівської обласної філармонії та студенти й випускники Львівської національної
музичної академії ім. М. Лисенка.
У концертній програмі звучали
козацькі, повстанські, українські
народні пісні, пісні Володимира
Івасюка та Ігоря Білозора.
Несподіванкою у концерті став
виступ артистки поетичного театру “Симфонія душі” з Луганська
Анастасії Калюжної, яка декла-

мувала патріотичні твори та
гуморески.
На свято Покрови Богородиці
всі разом помолилися за здоров’я
кожного працівника депо, за тих,
хто сьогодні веде потяги, хто ремонтує рухомий склад, за близьких і далеких. Священик поблагословив присутніх на добру працю,
на добро і щастя, окропивши свяченою водою. Усьому трудовому
колективу у день 146-річчя депо
заспівали “Многая літа”.
На завершення святкування
голова профкому Петро Ручка
подякував отцю Любомиру за молебень, а працівникам депо – за
їхню мудрість і витримку, проявлену під час реорганізації підприємства. І зауважив:
– Святкування знаменне тим,
що більшість у депо зроблено руками деповчан. Дай Боже
здоров’я вам, вашим родинам,
щоб усе складалося якнайкраще
у вашому житті.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
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