Кращі у ІІІ кварталі –
товарні контори Клепарів,
Межиріччя та Хуст
Розглянувши матеріали та розрахунки показників оцінки рівня якості обслуговування користувачів транспортних
послуг у ІІІ кварталі 2013 року, керівництво залізниці та президія дорпрофсожу спільною постановою визначили переможців трудового суперництва серед колективів товарних
контор. Найкращими за підсумками роботи у ІІІ кварталі визнано товарні контори станцій Клепарів, Межиріччя та Хуст.
Колективи-переможці відзначені почесними грамотами,
залізничники, що пов’язані з обслуговуванням користувачів
послуг із перевезення вантажів, – грошовими преміями.

Імунопрофілактика
гарантує результат

ПРО ГОЛОВНЕ

Щ

е одна відзнака нагадує колективу
станції Львів про трудові звитяги
і заохочує до кращих результатів
праці. Товарна контора станції Львів – серед
переможців дорожнього змагання у сфері обслуговування користувачів послуг залізничного транспорту у ІІ кварталі цього року.
За словами заступника начальника станції Львів
із вантажної роботи Сергія Кубрака, роботу станції

оцінюють за багатьма показниками. Деякі з них виражаються у коефіцієнтах, наприклад, дотримання
швидкості і термінів доставки вантажів, збереження перевезених вантажів, повнота задоволення
попиту на транспортні послуги, комплексність
обслуговування вантажовласників тощо. Проте
основними показниками є обсяг навантаження-вивантаження вантажів та рівень отриманих доходів
від наданих послуг.
Закінчення на 6 стор.

За даними Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) ДЗ “Український центр з контролю та
моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я
України”, за 49-й тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіло понад 193 тис. осіб, із них понад 137 тис. (71,1%) хворих
– діти віком до 17 років.
За інформацією управління на Львівській залізниці
Головного управління Держсанепідслужби на залізничному
транспорті, на території Львівської магістралі впродовж тижня кількість випадків ГРВІ збільшилася на 8% у порівнянні
з минулим тижнем. Питома вага захворюваності серед працівників залізниці становила 25,5%, серед дітей віком до 17
років – 57,0%.
У трьох осіб зі симптомами ГРВІ, які впродовж тижня
звернулися за медичною допомогою у лікувально-профілактичні заклади залізниці, узято матеріал для проведення вірусологічних досліджень. У результаті в одному випадку лабораторно підтверджено, що ГРВІ викликана парагрипом, ще в
одному випадку виявлено захворювання на грип Н1N1.
Загалом профілактичні заходи, проведені на залізниці в
передепідемічний період, дають позитивні результати. Серед
осіб, які були щеплені проти грипу в епідсезон 2013-2014
років, випадків захворювання не зареєстровано. Епідемічна
ситуація із захворюваності впродовж звітного тижня була
стабільною та характерною для цієї пори року.

КОНКУРС

Наприкінці минулого тижня у
Центральному будинку науки і техніки Харківської дирекції залізничних перевезень Південної залізниці відбувся
заключний етап VIII огляду-конкурсу
народної творчості працівників залізничного транспорту України. Участь у
творчому змаганні взяло понад 800 учасників. За його підсумками кваліфіковане
журі присудило делегації Львівської залізниці 5 призових місць з 11 номінацій.
Учасників галузевого огляду-конкурсу
народної творчості привітали голова журі
– начальник Головного управління кадрової
та соціальної політики Укрзалізниці Михайло
Головацький, перший заступник начальника
Південної залізниці Сергій Клименко і побажали конкурсантам успішного виступу, міцного здоров’я, щастя, удачі та подальших
творчих успіхів.

До складу поважного журі разом із представниками всіх шести залізниць увійшли
корифеї мистецтва різних жанрів – заслужені діячі мистецтв, заслужені артисти
України, професори та доценти харківських
вищих навчальних закладів – Академії культури, Державної академії фізичної культури,
Гуманітарно-педагогічної академії.
Свою творчість у перший день оглядуконкурсу представили делегації чотирьох
магістралей України – Придніпровської,
Південно-Західної, Південної та Одеської,
а вже наступного дня свої творчі доробки
глядачам та журі представили колективи
Львівської та Донецької залізниць. Ведуча
концертної програми Львівської залізниці
заступник завідувача відділу соціального
захисту праці і зарплати дорожньої профспілкової організації Наталія Вишневська
запросила присутніх за допомогою пісень,
танців і запальних музичних композицій на-

солодитися неповторною атмосферою багатого на таланти карпатського краю.
Своєрідним привітанням від Львівської
залізниці, яку справедливо вважають головними воротами України у Західну Європу,
стала пісня “Щастя, добра і любові”, яку
заспівали улюбленці львівських залізничників – гурт пасажирського вагонного депо
Львів “Земляки” під керівництвом Романа

Остапчука. Зразковий вокально-хореографічний ансамбль “Сонечко” Будинку науки
і техніки Львівської дирекції залізничних
перевезень під керівництвом заслуженого
працівника культури України Марії ОниськоГорностай своєю композицією “Карпатські
візерунки” запросив присутніх на чудові полонини карпатських гір.
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