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Трагічна звістка минулого тижня надійшла на Львівську залізницю зі зони антитерористичної операції, яка триває у східному регіоні країни. Під час бойових
дій загинув помічник машиніста тепловоза локомотивного депо Львів-Захід Сергій
Степанович Білоус.
У день похорону, 24 серпня, Сергію Білоусу виповнилося б лише 40 років. Без
голови родини залишилися дружина та троє дітей – син Дмитро, якому у жовтні
виповниться 18 років, 16-річна донька Марта та 11-річний син Сергій.
Керівництво і профспілкова організація Львівської залізниці, трудовий колектив магістралі глибоко сумують із приводу смерті колеги і товариша, помічника
машиніста локомотивного депо Львів-Захід Білоуса Сергія Степановича та висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.
Сергій Білоус родом із Волинської області, проживав разом зі сім’єю у селі
Скелівка Старосамбірського району. На залізниці він почав працювати у 2003
році. Розпочав залізничний шлях із посади помічника машиніста, згодом працював машиністом локомотивного депо Чоп, помічником машиніста локомотивного
депо Стрий, тепер працював помічником машиніста пункту обороту станції Самбір
локомотивного депо Львів-Захід.
(Закінчення на 2 стор.)

Підтримка важлива –
і моральна, і матеріальна
ПРО ГОЛОВНЕ

Д

о числа обласних центрів, які
отримали пряме конфортне
сполучення зі столицею завдяки комфортним швидкісним потягам
Інтерсіті долучилося “файне місто
Тернопіль”. Тож дістатись до Києва
тернополяни тепер можуть значно
швидше, комфортніше, у зручний час
та без клопотів із придбанням квитків. Газета вже інформувала читачів
про те, що із 22 серпня цього року почав курсувати новий швидкісний поїзд
Інтерсіті №747 сполученням Дарниця–
Київ–Тернопіль–Київ–Дарниця, який долає відстань у 500 км за 06 год. 08 хв.

Новий поїзд забезпечив сполучення
зі столицею відразу трьох обласних
центрів: Вінниці, Хмельницького та
Тернополя. Його маршрут зручний
для пасажирів, які подорожують із
Вінниці, Хмельницького та Тернополя
до інших міст центральної та східної України, оскільки на ст. КиївПасажирський вони можуть пересісти
на інші поїзди.
Прикметно також, що обслуговує
напрямок рухомий склад із локомотивною тягою вітчизняного виробництва ПрАТ “Крюківський вагонобудівний завод”.
Закінчення на 2 стор.

На виконання окремого доручення міністра інфраструктури України керівництво залізниці та дорожньої профспілкової організації ухвалило рішення відповідно
до Положень про одноразове заохочення працівників відокремлених підрозділів
про матеріальне заохочення в розмірі 2 тис. грн на кожного працівника Львівської
залізниці, мобілізованого до лав української армії та зони проведення антитерористичної операції. У випадку госпіталізації мобілізованих залізничників унаслідок
поранення виплачуватиметься 5 тис. грн – про це йдеться у телеграмі на адресу
всіх відокремлених підрозділів магістралі.
Крім того, розглянувши звернення дружини загиблого під час виконання військових обов’язків у зоні АТО працівника Підзамчівської дистанції колії Романа
Васькала, керівництво залізниці та президія дорпрофсожу спільною постановою
затвердило рішення комісії залізниці про надання дружині загиблого залізничника
матеріальної допомоги.
Реклама

