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НОВОСІЛЛЯ

Упродовж 2013 року на Львівській залізниці
відремонтували й оновили 5 пунктів обігріву
на різних дільницях дистанцій колії. Останнім
об’єктом у 2013 році, який отримав “нове дихання”, став пункт обігріву для четвертої дільниці
Кам’янки-Бузької дистанції колії на станції РаваРуська. Минулого тижня відбулося його урочисте
відкриття й освячення.

ПРО ГОЛОВНЕ

Н

апередодні Нового року мешканці Рахова та
чимало туристів з України й зарубіжжя, що полюбляють мандрувати мальовничими куточками українських Карпат, отримали чудовий подарунок
від залізничників Львівської магістралі – оновлений залізничний вокзал станції Рахів. Завдяки географічному
розташуванню, унікальній природі і самобутній гуцульській культурі Рахів відомий як один із найпопулярніших туристично-рекреаційних центрів Західної України, а тому
потребував належної залізничної інфраструктури. Саме
тому в новому приміщенні вокзалу залізничники перед-

бачили всі зручності для пасажирів і для працівників
станції. За задумом залізничників та масштабами робіт
після ремонту вокзальний комплекс у Рахові став ще однією окрасою цього мальовничого куточка України.
Реконструкція розпочалася у середині серпня 2013
року. У Рахові будівельники виконали комплексний
ремонт вокзалу, відремонтували дах, перепланували
внутрішні приміщення, утеплили фасад, замінили вікна на нові – енергозберігаючі, змонтували нові мережі
електропостачання, водопостачання та водовідведення,
облаштували територію тощо.
Закінчення на 2 стор.

Із нагоди “професійного новосілля” до колійників прибули
перший заступник начальника залізниці – головний інженер
залізниці Зіновій Заньків, голова дорожньої профспілкової
організації Андрій Сенишин, начальник служби колії Роман
Черніцький, начальник служби будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд Михайло Ребець, начальник Кам’янкиБузької дистанції колії Богдан Кінцак.
Як наголосив на відкритті перший заступник начальника
залізниці – головний інженер залізниці Зіновій Заньків, упродовж 6 років, починаючи з 2008-го, коли розпочалася реалізація програми поліпшення стану санітарно-побутових умов на
Львівській залізниці, оновлено понад 70 цих об’єктів. У 2013
році на ремонт 5 пунктів обігріву витрачено 5,5 млн гривень.
Реалізація програми триває і має на меті максимально охопити всі 19 дистанцій колії Львівської залізниці та планомірно
виконати ремонти пунктів обігріву у всіх підрозділах.
(Закінчення на 3 стор.)
ОГОЛОШЕННЯ

Шановні читачі! Наступний номер “Львівського
залізничника” вийде у п’ятницю, 17 січня 2014 року.

27 грудня минуло дев’ять років відтоді, як несподівано і трагічно обірвалася життєва колія
видатного керівника, державного діяча, Героя
України,
залізничника-професіонала
Георгія
Миколайовича Кірпи. На роковини смерті колишнього начальника Львівської магістралі, Міністра
транспорту та зв’язку України – Генерального
директора Укрзалізниці біля будівлі управління
ДТГО “Львівська залізниця”, на якій встановлена
меморіальна дошка Георгію Кірпі, відбувся поминальний молебень, у якому взяли участь керівники
та працівники залізниці, дорожньої профспілкової
організації, ветерани транспорту, друзі та соратники Георгія Кірпи, яким поталанило працювати
пліч-о-пліч із Народним Міністром.
Дев’ять років минуло з того похмурого грудневого
дня, та досі ятрить серце жаль за людиною, яка пішла
з життя у розквіті сил, у зеніті людської поваги та вдячності. Зі сумом в очах залізнична громада черговий раз
віддала шану своєму провіднику, наставнику, колезі та
другу. Пролунала щира молитва, запалали свічі пам’яті,
лягли живі квіти до меморіальної дошки.
(Закінчення на 4 стор.)

