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Будівельно-монтажному поїзді №908 вважають, що порядок
треба не наводити час від часу, а підтримувати щодня. За
словами начальника підрозділу Андрія Зайла, навіть попри
щоденне підтримання порядку на території бази, багато речей під
впливом часу та природних чинників втрачають свою естетичну
привабливість.

– Постійно підтримуємо наше господарство у порядку, тому територія завжди
вичищена та доглянута. Однак ніщо не вічне: десь побілка потьмяніла, десь фарба
вигоріла на сонці... За всім не вгледиш.
А наближення свят – чудовий стимул усе
оновити та довести до належного стану,
– розповів Андрій Зайло.
Варто відзначити, що через не надто
сприятливі погодні умови цьогоріч працівникам не вдалося впоратися із запланованим у час толоки. Тож впорядкування території відбувалося впродовж кількох днів. За

цей час пофарбували паркан, вхідну браму
та двері, замінили пошкоджену плитку,
відремонтували несправні замки тощо.
Приведено до належного санітарного
стану й усі зелені насадження на території
підприємства. Зокрема акуратно викосили
алеї уздовж будівель та узбіччя дороги на
прилеглій території.
Залізничні будівельники навели лад і у
внутрішніх приміщеннях, щоб комфортно
працювалося у робочих кабінетах.
Оксана ЛОЇК

А

ктивну участь у проведенні всеукраїнської акції “За чисте довкілля” взяли працівники Рівненської дирекції залізничних перевезень.
Окрім традиційних заходів із благоустрою та впорядкування, з
ініціативи начальника дирекції Івана Груника на станціях дирекції висаджено 810 плодових та декоративних дерев і 215 кущів.
Рівненські залізничники достойно підготувалися до Великодніх свят. У передвеликодній толоці взяли участь понад
1,5 тис. працівників підприємств дирекції.
Суттєво поліпшився стан довкілля, покращився благоустрій, на територіях залізничних вузлів Здолбунів, Ковель, Рівне, Сарни
та Ківерці виконано санітарну очистку та
озеленення. Робота з покращення та благоустрою довкілля триває. Керівництво дирекції та станцій скерували офіційні звернення до органів Державної екологічної

інспекції та керівникам підприємств, головам районних і селищних рад, релігійним
громадам, території яких прилягають до
залізничних колій, із проханням очистити
ці території від сміття. Залізничники попередили, що ініціюватимуть відміну зупинок
приміських поїздів на зупиночних пунктах,
поблизу яких місцеві жителі “влаштовують”
стихійні сміттєзвалища.
Микола РУДИЙ,
начальник техвідділу
Рівненської дирекції залізничних перевезень

Н

авіть не надто сприятливі погодні умови не позначилися на
роботі з весняного впорядкування закріплених територій
колективу Підзамчівської дистанції колії. Колійники добре
попрацювали на подвір’ї дистанції – випололи траву між тротуарними плитками, упорядкували, пофарбували та прикрасили капличку зі скульптурою Богородиці. Милують око висаджені квіти та
підстрижені декоративні кущі.

Загалом виконано чималий обсяг робіт.
За словами начальника Підзамчівської
дистанції колії Ярослава Яцинича, у толоці
взяли участь 342 колійники, прибрали територію площею 1,5 гектара, підзамчівські
колійники ліквідували два сміттєзвалища,
звідки вивезли 4 кубометри побутових відходів. Крім того, працівники дистанції висадили 300 кущів, упорядкували 180 метрів

Т

радиційне весняне прибирання відбулося на станції
Мостиська-II. Станція готувалася до об’їзду керівництва
Львівської дирекції залізничних перевезень, і залізничники
приводили до ладу територію напередодні свят.
Як розповів начальник вокзалу станції
Мостиська-II Сергій Сидор, у перервах між
прибуттям і відправленням електропоїздів
залізничники побілили перони і пропололи
бур’яни, які з початком весни починають
проростати між шпалами, очистили колії
від сміття. На клумбах навколо вокзалу
висадили квіти і провели загальне озеленення території.
Оскільки на станції є два вокзали – старий і новий, то не бракує роботи і в при-
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міщеннях. Зокрема мостиські залізничники
ретельно прибрали кімнати відпочинку, у
новому вокзалі тішать око чистотою вимиті
шиби великих вікон.
Територія станції велика, і прибирати
її почали за кілька тижнів до Великодніх
свят, користаючи зі сприятливої погоди.
До прибирання залучали техпрацівниць,
станційних робітників і чергових кімнат відпочинку, загалом по 5-6 осіб за зміну.
Лілія БАРАНИЧ

квадратних газонів та квітників, побілили
11 дерев, очистили 76 км залізничної колії
та провели генеральне прибирання у приміщеннях адміністративних та технологічних будівель.
Передсвяткова толока відбулася і на
кожному із 20 залізничних переїздів із черговим, що розташовані на території обслуговування дистанції.
Олександр ГЕРШУНЕНКО

