Упродовж квітня і травня структурні підрозділи
Львівської магістралі візьмуть участь у всеукраїнській
акції з благоустрою “За чисте довкілля”. Залізничники
планують прибирати та впорядковувати територію підприємств і прилеглих площ, здійснити озеленення, очистку водойм тощо.
За інформацією сектора екології технічної служби
Львівської залізниці, у всіх підрозділах буде організовано
комплекс практичних заходів, спрямованих на суттєве покращення стану довкілля, озеленення, благоустрій та санітарну
очистку територій і водних джерел, облаштування пам’ятників
та обелісків. Крім того, залізничники проведуть інформаційнопросвітницькі заходи з метою поширення традицій бережливого ставлення до природи.
У рамках всеукраїнської акції цієї суботи, 12 квітня у День
довкілля, працівники Львівської магістралі проведуть традиційну передсвяткову толоку, щоб гідно, за давнім українським
звичаєм підготуватися до святкування Великодня.
Торік у День довкілля, окрім толоки, залізничники взяли
участь в акціях “Посади дерево” та “Україна без сміття”. Цього
року на підприємствах і у відокремлених підрозділах залізниці висаджуватимуть дерева та кущі. Залізничники закликали
мешканців міст і сіл взяти участь у прибиранні стихійних сміттєзвалищ, які, на жаль, мало не щовесни з’являються поблизу
колій. Звернення про об’єднання зусиль для ліквідації таких
місць та свої пропозиції до благоустрою території залізничники вже надіслали в органи місцевого самоврядування.

ПРО ГОЛОВНЕ

Т

ривалий час пріоритетним на залізниці є
питання пошуку ресурсів та реалізації комплексу заходів з енергозбереження. Із цією
метою на залізниці створений та постійно функціонує штаб з енергозбереження, а робота в цьому напрямку дає відчутні результати у господарській та
фінансовій діяльності. За підсумками минулого року
Львівська залізниця зекономила понад 63 млн грн
завдяки енергозаощадженню. У господарствах магістралі щороку впроваджуються енергозберігаючі
технології та закуповується сучасне енергоощадне
обладнання, що дозволяє суттєво економити паливно-енергетичні ресурси. Для прикладу, із 2000 року

енергоємність залізниці зменшилася на 39,2% – із
18,75 до 11,4 тонни умовного палива на рік.
Найбільше енергозберігаючих заходів реалізовано у підрозділах служби перевезень, локомотивного, колійного господарств, електропостачання і
приміських пасажирських перевезень.
Завдяки заміні старих котлоагрегатів на більш
ефективні сучасні вдалося суттєво зменшити витрати на теплоносії для виробничих потреб. У 2013-му
порівняно з попереднім роком зменшено споживання природного газу на 975 тис. кубометрів, вугілля
– на 1,278 тис. тонн, дизельного пального та бензину
– на 246 і 54,4 тонни відповідно.
Закінчення на 2 стор.

Львівська дитяча залізниця готова створити для гостей із
Криму та південно-східних регіонів України додаткові навчальні
групи та організувати пришвидшений навчальний курс, щоб
діти уже цього року одягнули залізничну форму та взяли участь
у роботі малої магістралі під час сезону перевезень.
За словами майстра вироб- ву, пройти всі інструктажі та вже
ничого навчання Львівської дитя- за місяць одягнути форму юного
чої залізниці Галини Котеньової, залізничника і стати до цілком
попри те, що підготовка до сезону дорослої роботи, – наголошує
літніх перевезень на дитячій за- Галина Котеньова.
Для нових друзів юні залізничлізниці триває впродовж усього
навчального року, для маленьких ники зі Львова вже підготували
кримчан, які вже навчаються у навчальний інвентар, підручники і
львівських школах, готові органі- робочі місця, а також подбали про
зувати спеціальні групи.
цікаве та веселе дозвілля. Аби
– У Криму не було Дитячої приєднатися до гуртка могли якозалізниці, тому ми переконані, мога більше дітей, майстри навіть
що підліткам буде надзвичайно погодилися знизити вимоги до віку
цікаво опанувати залізничну спра- майбутніх залізничників і готові

займатися з дітьми від 10 років,
хоча учнів понад 20 львівських
шкіл, при яких працюють гуртки
юних залізничників, брали до роботи на малій магістралі лише у
віці від 13 років.
Усіх дітей, кому цікава професія залізничника, щосуботи
о 10:00 у Стрийському парку
(м. Львів, вул. Івана Франка, 156)
чекає Львівська дитяча залізниця.
Додаткову інформацію про роботу
гуртків можна отримати за телефоном у Львові 276-44-20.
Заняття в гуртку “Юний залізничник” безкоштовні. Вихованці
Львівської дитячої залізниці запрошують нових друзів до спільної
праці і цікавого відпочинку.

До перевезень пасажирів упродовж літнього сезону
Львівська залізниця готує 654 пасажирські вагони, із яких
227 обладнані установками кондиціонування повітря.
Зараз капітальний ремонт проходять 23 вагони (10 – з
установками кондиціонування повітря), в умовах депо
триває підготовка 65 вагонів, технічну ревізію проходить
171 одиниця рухомого складу, а ще 395 вагонів проходять
технічний огляд.
Окрім цього, на вокзалах та станціях готові до роботи влітку 396 квиткових кас. Для якісного обслуговування пасажирів
на вокзалах станцій Тернопіль, Чернівці та Івано-Франківськ
залізничники оновили інформаційні табло.
Для належного обслуговування пасажирів під час сезону
літніх перевезень залізничники готові залучити додатково 65
провідників, зокрема 15 студентів профільних навчальних закладів.
Триває також узгодження графіка руху поїздів на 20142015 роки.
За інформацією прес-центру залізниці

