Âèäàºòüñÿ ç 15 ëþòîãî 1910 ðîêó ¹39 (8096) 3 æîâòíÿ 2014 ðîêó
АКТУАЛЬНО

Ñòîð. 5

Ñòîð. 6

ПОДІЯ

М

инулого тижня на другому пероні
Львівського вокзалу було багатолюдно. Здавалося б – звична річ,
проте незвичайною її робили ціла оранжерея
різнобарвних квітів та неприховане хвилювання, яке було помітно неозброєним оком.
Річ у тім, що всі з нетерпінням очікували
прибуття потяга №111 сполученням Харків–
Львів, у якому зі зони бойових дій поверталося додому восьмеро учасників АТО. Серед

воїнів, які боронили цілісність української
держави у її східному регіоні, у рідний край повертався Сергій Мік, інструктор провідників
моторвагонного депо Львів. На Львівському
вокзалі 28-річного Сергія зустрічали рідні та
близькі, колеги по роботі, керівники депо і
служби приміських пасажирських перевезень.
Зустрічали, як героя, не шкодуючи ні сліз радості, ні обіймів, ні слів вдячності.
Закінчення на 2 стор.

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Продовження. Початок у №38
“Львівського залізничника” від 26 вересня 2014 року.
Коли приблизно в середині травня управління
Донецької залізниці було захоплене озброєними представниками так званої Донецької народної республіки,
багато хто з моїх колег почав змінюватися буквально на
очах. Мабуть, їх остаточно “переконала” зброя, із якою
злочинці вдерлися просто на ранкове понеділкове апаратне засідання, яке проводив в.о. начальника магістралі. На той час уже відбувся так званий референдум із
“волевиявлення” місцевого населення щодо подальшого
життя регіону.
Не знаю реальної участі моїх земляків-донбасівців у
цьому референдумі, але візьму на себе відповідальність
стверджувати, що з нашого відокремленого підрозділу
нетривалі черги на імпровізованих виборчих дільницях
охоче відстояли дві третини працівників, підтвердивши
своє бажання жити у Росії або як у Росії. Принаймні так
вони стверджували після референдуму. Решта моїх колег-залізничників відмовчалися – можливо, ігнорували
цей референдум, оскільки завжди були байдужими до

всього, що не стосувалося їх безпосередньо. Про що
це свідчить? На мою думку, насамперед про те, що прихильники Росії не знайомі з реаліями життя в російській
глибинці. Утім для об’єктивності треба сказати, що були
серед відвідувачів проросійського референдуму і патріоти України, які пішли туди для того, щоб висловити свій
протест написанням на московському бюлетні чогось на
кшталт “Донбас – це Україна!”
Він і досі нагадує про себе, той горезвісний референдум, в основному написами на асфальті за допомогою трафарету якоюсь нітрофарбою. Окрім гасел “Нє
забудьтє” і тому подібних, поруч із коротеньким текстом
причеплено ще маленьку фашистську символіку, мовляв,
дивіться, якщо проігноруєте цю “доленосну” акцію, прийдуть до вас укрофашисти і всіх знищать, а дітей ваших
з’їдять живцем...
Донецьк – місто з менталітетом дитини, ще донедавна було впевнене в тому, що про нього завжди буде хтось
турбуватися, і, може, тому Донецьк не сформував собі
чіткого духовного вектора.
Закінчення на 3 стор.

Задля посилення рівня соціального захисту залізничників керівництво залізниці та президія дорпрофсожу
підписали спільну постанову, за якою внесено доповнення до колективного договору, дію якого продовжено
до 2015 року.
Зокрема розділ 5 “Соціальний захист, гарантії і пільги колективного договору Львівської залізниці” доповнено пунктами:
5.1.21. Залізничникам, призваним на військову службу за
призовом під час мобілізації на особливий період, надавати
одноразову матеріальну допомогу в розмірі двох посадових
окладів (місячних тарифних ставок), що склалися на день
призову.
5.1.22. За рішенням комісії управління залізниці з розгляду заяв про надання матеріальної допомоги на підставі
заяви та відповідних підтверджуваних документів надавати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 100 тис.
грн сім’ям залізничників, що загинули або зникли безвісти в
період проведення антитерористичної операції (були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації на
особливий період, під час виконання службових обов’язків, а
також за інших обставин).
Також за рішенням комісії надавати одноразову матеріальну допомогу у розмірі двох середньомісячних заробітків пораненим у період проведення антитерористичної операції.
Поховання загиблих залізничників здійснювати за кошти залізниці.
Виплати проводити за рахунок залишку нерозподіленого
прибутку.
Коментарі до теми на 2 стор.
БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ

Нещодавно у концертному залі ім. С. Людкевича Львівської
обласної філармонії відбувся благодійний концерт “Допоможи
захиснику-герою”, у якому, крім народного ансамблю пісні і
танцю “Лемковина” під керівництвом Богдана Кривка, взяли
участь знані виконавці Львова. Серед глядачів того вечора
було чимало залізничників, які в такий спосіб долучилися до
благодійної акції.
Закінчення на 3 стор.
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