За ініціативи начальника залізниці Богдана Піха вперше за
останнє десятиліття розроблена і
втілена у життя програма ремонту дахів постів ЕЦ на 17 станціях,
розпочато ремонт приміщень на
станції Клесів, також планується завершити ремонт на станції
Обарів. Чимала робота проведена
із підготовки дирекції до осінньозимового періоду, покращення
естетичного вигляду залізничних
будівель, зокрема на станціях
Здолбунів, Любомиль, Ковель,
Чарторийськ, Переспа, Гнідава.

Влітку цього року залізниця
зробила корисний подарунок жителям урочища Фасти, що неподалік Ковеля, – відкрила зупиночний пункт, на якому облаштувала
пасажирську платформу. А на
станції Рафалівка силами дирекції
облаштовано робоче місце для
квиткового касира-інваліда.
Ремонтне
вагонне
депо
Здолбунів за дев’ять місяців поточного року відремонтувало 1020
вагонів, що становить 124% до
плану. А експлуатаційне вагонне
депо Ковель підготувало до пере-

Святкова зустріч у Тернополі

везення 180 тис. вагонів, у т.ч. 2184
вагони з промивкою. Локомотивне
депо Здолбунів відремонтувало
24 локомотиви серії ЧМЕ-3. Задля
підвищення надійності електропостачання Рівненська дистанція електропостачання виконала ремонт
високовольтної повітряної лінії на
дільниці Ковель–Ягодин–Сарни–
Рафалівка. Ковельська дистанція
сигналізації і зв’язку для покращення якості зв’язку на станціях Ковель,
Ківерці, Луцьк встановила сучасне
цифрове обладнання. Сарненська
дистанція сигналізації і зв’язку ви-

конала ремонт основних засобів, а
зв’язківці зі Здолбунова – ремонтні
роботи на дільниці Здолбунів–
Красне. Добре попрацювали і
колійники Бродівської, Рівненської,
Сарненської та Ківерцівської дистанцій.
Святкування Дня залізничника
продовжили привітання від молодого покоління – юних залізничників дитячих магістралей Рівного
та Луцька. Чудові музичні вітання
лунали у виконанні музикантів
Будинку культури цементників
міста Здолбунова – здолбунівчани

За сумлінну працю та з нагоди свята кращих залізничників
підприємств дирекції відзначено
нагородами та цінними подарунками. Серед нагороджених і
Валерій Іщук – начальник станції
Кременець Рівненської дирекції
залізничних перевезень. Валерію
Костянтиновичу вручили знак
“Почесному залізничнику”. Після
урочистостей ми поспілкувалися
з Валерієм Костянтиновичем про
його трудовий шлях на залізниці.
На магістралі Валерій Костянтинович працює з 1995 року
і прийшов сюди цілеспрямовано
– залізничниками є брат і хрещений батько. Навчався Валерій Іщук
у Львівському технікумі залізничного транспорту за спеціальністю

“Організація перевезень і управління на залізничному транспорті”,
згодом продовжив здобувати освіту
у Дніпропетровську. Повернувшись
до рідного Кременця, Валерій Іщук
почав працювати стрілочником,
згодом – черговим по станції і врешті – начальником станції. Колись
місто мало потужну промисловість
– тут працювали меблева фабрика, крейдовий та цукровий заводи.
У попередні два десятиліття промислові обсяги Кременця, на жаль,
поменшали.
– Але зараз приємно констатувати той факт, що промисловість
відроджується, – поділився новинами з життя міста Валерій
Костянтинович. – У Кременці
запрацювали два потужні під-

навіть склали пісню, присвячену
Рівненській дирекції залізничних
перевезень. Солісти Рівненської
обласної філармонії Микола
Бобрик та Марія Злата порадували українською та світовою
класикою, інструментальне тріо
“Контрасти” – віртуозною грою на
скрипках та фортепіано, заслужений ансамбль народного танцю
“Полісянка” потішив глядачів українськими народними танцями. А
справжній весняний настрій у листопадовий день створила співачка
Світлана Весна. Залізничники та
гості святкової академії щедро
нагородили артистів бурхливими
оплесками.
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приємства – “Лукойл-Україна” і
“Єврохім-Україна”, тож із минулого
року робота станції пожвавилася.
Також нині відроджується комбінат хлібопродуктів, стабільно
возимо вантажі з Кременецького
держлісгоспу.
Незважаючи на те, що Кременець є станцією тупиковою, і пасажирське сполучення тут відсутнє, каса попереднього продажу
квитків працює активно, продає
проїзні документи на потяги пасажирського сполучення та приміські поїзди. Неподалік Кременця
знаходиться відома далеко за межами України Почаївська лавра,
де цілорічно буває чимало паломників, та й місто загалом є цікавим
для туристів.
Реклама

З нагоди професійного свята залізничники та ветерани
Тернопільської дирекції залізничних перевезень зустрілися в Будинку
науки і техніки. Залізничників при вході зустрічав духовий оркестр
студентів Тернопільського музичного училища, що створювало особливу святкову атмосферу. Зі святом присутніх привітав начальник
дирекції Віталій Савчук, вручивши кращим залізничникам заслужені
нагороди. Завітали до залізничників і представники Тернопільської
державної адміністрації, обласної ради та муніципалітету.
Святковий концерт розпочався з пісні, присвяченої народному міністру
Георгію Кірпі, яку заспівав учасник гурту “Галичани” Іван Ракочий. Свої вірші декламував слухачам технік із розшифрування швидкостемірних стрічок
моторвагонного депо Тернопіль Петро Гойда. Вишукані танцювальні номери подарували глядачам учасники ансамблю бального танцю “Альянс”.
Довершили творчий дарунок виступи ансамблю бандуристів “Срібні струни”, ансамблю скрипалів “Домінанта” та народного гурту “Кавалєрка”.
Після урочистостей за доброю традицією рада ветеранів
Тернопільської дирекції, яку очолює Ніна Ваврищук, організувала для
ветеранів вузла святковий “Вогник”. Ветеранам такі заходи дуже подобаються, адже це – чудова нагода побачитися з давніми друзями,
поспілкуватися в дружній атмосфері.
З нагоди свята про одиноких ветеранів потурбувалася і дорожня
профспілкова організація, виділивши кожному матеріальну допомогу, а
начальник Тернопільської дирекції Віталій Савчук посприяв у швидкій і
вчасній доставці стареньким благодійної допомоги.
Антон ВАЦИК, голова ради ветеранів моторвагонного депо Тернопіль
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