Підбито підсумки дорожнього змагання трудових колективів на звання “Краща дирекція залізничних перевезень” та
“Краща товарна контора” з питань якісного обслуговування
користувачів транспортних послуг. За рішенням комісії переможцем трудового суперництва за результатами роботи впродовж 2013 року визнано Львівську дирекцію залізничних перевезень. У ІV кварталі минулого року кращими стали товарні
контори станцій Красне, Ланівці, Тернопіль, Борщів, Клесів,
Костопіль, Рокитно-Волинське та Вадул-Сірет.
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еред численної кількості
людей, які обирають для
подорожей найдоступніший
та найнадійніший вид транспорту
– залізницю, є не лише поціновувачі
високих швидкостей і комфорту, а й
шанувальники залізничної класики.

Упродовж кількох десятків років у
Західній Європі набув широкого розвитку громадський рух за збереження
та експлуатацію малозавантажених і
так званих відмираючих залізничних
гілок. Для зацікавлених аматорів і
професіоналів вони постають у новій

РЕКВІЄМ

Площа перед адміністративною будівлею локомотивного
депо Львів-Захід бачила чимало радісних подій, святкувань знаменних дат. Та нещодавно працівники депо зібралися тут зі сумного приводу, щоб вшанувати пам’ять тих, хто загинув під час
масових акцій протесту на Майдані у Києві. Обідньої пори біля
скульптури Богородиці зібралися не лише працівники депо, а й
ветерани-залізничники. На двох стендах розмістили фотографії
та короткі біографічні дані героїв новітньої історії України, а
біля підніжжя запалали свічі пам’яті.
Реквієм за воїнами “Небесної сотні” ініціювала профспілкова організація депо. Голова профкому Петро Ручка із хвилюванням у голосі зазначив,
що у такий спосіб колектив вирішив вшанувати загиблих, віддати данину
пам’яті патріотам України, які полягли за краще майбутнє свого народу.
Закінчення на 5 стор.

ролі – із використанням відреставрованих технічних засобів, що мають
історичну цінність. Особливо активно цей рух розвивається у регіонах
із великим туристично-рекреаційним
потенціалом і має на меті не лише комерційну складову, але й можливість
зацікавити туристів ландшафтними
та історико-культурними перлинами
регіону. Як з’ясувалося, з цієї точки
зору Львів має великі перспективи і
певні напрацювання.
Уже близько 15 років громадська організація “Форум “Карпатський
трамвай” спільно з регіональним ландшафтним парком “Знесіння” та за
сприяння Львівської залізниці, регіонального фонду “Знесіння”, Асоціації
збереження історії залізниць України
і громади Львова послідовно популяризують рекреаційно-туристичні можливості залізничної гілки на дільниці
Підзамче–парк
“Знесіння”–станція
Личаків–ЗАТ “Ензим”. У попередні
роки вже відбулося кілька презентаційних та комерційних поїздок
автомотрисами, паровозом із пасажирськими вагонами та рейковим
автобусом. А нещодавно було організовано чергову поїздку, яка мала не
лише пізнавальний, а й тематичний
характер – була присвячена 200-й
річниці з дня народження видатного
українського поета Тараса Шевченка.
Закінчення на 4 стор.

Нещодавно у чергову частину лінійного відділу транспортної міліції на станції Івано-Франківськ звернувся механік Івано-Франківської дистанції сигналізації та зв’язку
зі заявою про крадіжку дротів повітряної лінії зв’язку на
перегоні Болехів–Долина, розташованого в селі Яворів.
Прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що
злодій встиг поцупити 2720 м біметалевого та 8160 м оцинкованого дроту.
– Цей дріт забезпечував телефонний зв’язок. При його
пошкодженні спрацювала резервна лінія оперативного зв’язку
залізниці, що й забезпечило безперебійну роботу, – зазначив
начальник слідства підполковник міліції Ігор Яцик.
У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 46-річного мешканця села, який тимчасово ніде не
працює. З’ясувалося, що спритник перекусив і викрав 11 км
дроту за допомогою важільних ножиць. Наживу крадій планував здати у пункт прийому на металобрухт.
Оскільки вартість викраденого встановлювалася відповідно до зношеності дроту, сума збитків становить 1,5 тис. гривень. Фахівці кажуть, якби дріт був новим, то збитки становили
б десятки тисяч гривень.
Проти крадія відкрито кримінальне провадження за ст. 185
Кримінального кодексу України “Крадіжка”, а залізничникам
довелося оперативно відновлювати основну лінію зв’язку.
Підрозділ зв’язків з громадськістю
УМВС України на Львівській залізниці

