Нарешті останки жертв голодомору знайдуть спокій Щиро вітаємо!
У Львові перепоховають останки жертв
Голодомору 1946-1947 років, віднайдені поблизу
станції Підзамче
За інформацією прес-центру залізниці, 28 листопада цього року в рамках заходів до Дня пам’яті жертв
голодоморів на Личаківському кладовищі у Львові відбудеться перепоховання останків жертв Голодомору
та репресій 1946-1947 років. Нагадаємо, що впродовж
2005-2008 років на території Підзамчівської дистанції
колії Львівської залізниці було виявлено та ідентифіковано останки 602 осіб.
Від початку розкопок, ініційованих обласною історико-просвітницькою правовою організацією ім. В. Стуса
«Меморіал», до їх закінчення Львівська залізниця не

залишалася осторонь цієї суспільно важливої справи.
Нещодавно на станції Підзамче на спомин про невинно
закатованих людей залізничники встановили і урочисто відкрили меморіальну дошку, а рік тому на місці, де
під час ремонтних робіт виявили перші останки, з ініціативи Львівської магістралі була споруджена капличка
Пресвятої Богородиці. Понад чотири роки кістки замордованих людей зберігалися у службових приміщеннях
дистанції колії. Залізниця власним коштом оплатила
роботу патологоанатомів, які здійснювали ексгумацію
віднайдених останків та виготовила у 2008 році понад
500 домовин для вже ідентифікованих на той час решток закатованих людей. Загалом усі роботи обійшлися
Львівській залізниці майже у мільйон гривень.

Із першим поважним ювілеєм!
Невпинно летять роки.
Складається враження, що
в наш час їх плин значно
зростає. Не дарма ж старше
покоління каже, що нинішній день за насиченістю різними справами та подіями
рівняється колишньому місяцю. Так вважає і Михайло
Михайлович
Чернянчук.
Здавалося, не так давно він
юнаком прийшов працювати
у паровозне депо Королево.
У роботі промайнули літа й
от уже на порозі 90! Майже
півстоліття із них Михайло
Михайлович віддав залізниці.
Таких людей залізниця шанує,
не забуває про них. У святковий день до господи Михайла
Чернянчука завітали начальник локомотивного депо
Королево Володимир Сідаш,
заступник голови ради ветеранів Михайло Барнич, заслужений пенсіонер Іван Сопко
та інші залізничники. Поважні
гості прийшли із подарунком
від деповчан та керівництва залізниці. Візит гостей
втішив ювіляра. Михайло
Михайлович висловив щиру
подяку за теплі слова та чудові подарунки. А за дружньою
бесідою згадав молоді роки...

Колектив служби організації праці, заробітної плати та
структур управління ДТГО “Львівська залізниця”
сердечно вітає колишнього начальника відділу
організації праці, заробітної плати та техніки безпеки
Тернопільського відділку залізниці

Ларису Луківну ЗАХАРЧЕНКО
із ювілеєм!
Лариса Луківна пропрацювала на залізничному транспорті 41 рік. Двадцять
п’ять років (з 1959 по 1984 рр.)
очолювала відділ організації праці,
заробітної плати та техніки безпеки
Тернопільського відділку залізниці.
У 1987 році вийшла на пенсію. З
2001 року працює відповідальним
секретарем організації ветеранів
міста Тернополя.
У цю прекрасну ювілейну днину
Прийміть щирі вітання!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Вітаємо студентку Львівського технікуму залізничного транспорту

Рому Миколаївну ДИКУ
із 17-річчям!
Хай для Тебе будуть ранки золоті
І цвітуть троянди у Твоїм житті!
Поруч хай крокують вірність і кохання,
Збудуться всі мрії, задуми й бажання!
З любов’ю друзі та родина.

Повернувшись додому після
служби в угорській армії, Михайло
Чернянчук відразу прийшов працювати на залізницю, у паровозне депо. Помічником машиніста
почав працювати без навчання.
Тоді в депо Королево було аж 68
паровозів – величезна кількість. А
коли депо перейшло на тепловозну тягу, всі паровози поставили на
консервацію, виділили спеціальну
ремонтну бригаду, яка ретельно
стежила, щоб ці сталеві коні були
в повному робочому стані. Два
рази на рік приїздила комісія зі
Львова і перевіряла стан паровозів. І не дай, Боже, щоб десь
знайшли хоч плямочку іржі, то був
би справжній скандал...

Згодом Михайло Михайлович
Чернянчук машиністом уже водив
тепловози. “Роботи тоді вистачало, – згадує Михайло Михайлович.
– Постійно були у русі, адже ми
обслуговували західний напрям,
де рух не припинявся ні вдень,
ні вночі. Але нарікати було годі –
люди мали роботу, добру заробітну плату, мали за що утримувати
свої сім’ї, виховувати дітей...
Скажу відверто, якби була можливість повернути ті часи назад,
я б не сумнівався, яку професійну
дорогу в житті обрати, знову пішов би на залізницю!”
Іван КОЗАК,
смт. Королево

У “мікрорайоні залізничників” – запусти

Минулої неділі, 22 листопада, у Народному
домі Левандівського мікрорайону, більшість
мешканців якого залізничники, відбулися так
звані запусти, на яких, за традицією українського народу, співають українських пісень, розповідають веселі історії і, звичайно, танцю-

ють. Адже 28 листопада уже розпочинається
передріздвяний піст – час, коли потрібно задуматися над духовним життям, забувши про
веселощі.
Своєрідною родзинкою дійства став народний
гурт “Ретро з Левандівки” під керівництвом Людмили
Додевич, який надзвичайно гарно виконував чимало жартівливих пісень. Але найкраще сприймалися
присутніми пісні “Пані, скажіть, котра година”, “Ой ти,
Любко моя, з Левандівки”, а також гуморески Павла
Глазового у виконанні учасників гурту Володимира
Вуса, Теодора Сороки та Любові Гладяк (художнього керівника Народного дому). Як зазначила директор
Народного дому Левандівського мікрорайону Лариса
Середа (на фото), “такого плану вечори у нас відбуваються традиційно, в яких беруть участь як залізничники, так і їхні діти, адже у Народному домі є достатньо
аматорських творчих колективів”. Цього разу учасниками дійства були і працівники залізниці та ветерани
залізничного транспорту – бухгалтер Львівської філії
Дніпропетровського університету залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна Лідія Макітра, маляр
будівельного управління №6 Ольга Должанська, ветерани залізничного транспорту – Степан Добровольський
(інженер-конструктор проектно-вишукувального інституту залізниці “Львівтранспроект”), Григорій Граничка
(майстер Львівського локомотиворемонтного заводу ),
Володимир Захарко (заступник начальника відділу перевезень Львівської дирекції залізничних перевезень).
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото Теодора СОРОКИ

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 27 ЛИСТОПАДА - 3 ГРУДНЯ
Впродовж 27 листопада – 3 грудня на більшій
частині території Львівської залізниці переважатиме тепла погода. У п’ятницю без опадів, тільки на
Закарпатті та в горах місцями невеликий дощ, мряка.
Вітер південно-західний помірний, в горах поривчастий.
Температура вночі 0-5°, вдень 6-11° тепла. У суботу короткочасні дощі. Температура вночі від 1° морозу до
4° тепла, вдень 4-9°, на Івано-Франківщині та Буковині 6-11°
вище нуля. У неділю переважно без опадів. Температура
вночі 0-3° тепла, місцями при проясненнях 0-2° морозу,
вдень 5-9°, на південних теренах до 10° тепла.
У понеділок-вівторок переважно без опадів, тільки вночі та вранці подекуди стелитимуться тумани.
Температура вночі 0-5° тепла, місцями при проясненнях
0-2° морозу, вдень 7-12° тепла, на Закарпатті у вівторок до 14° тепла. У середу невеликі опади дощу, мряки.
Температура вночі 4-9°, вдень 7-12° тепла. У четвер дощитиме, в горах – дощ зі снігом. Температура вночі 0-5°,
вдень 1-6° тепла, на Буковині 3-8° тепла, в горах вночі
0-3° морозу, вдень близько нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №391458, видане ВП “Ківерцівська дистанція колії”
у 2008 р.РОМАШКОВЦЮ О.В.
● Посвідчення ЛВ № 330801, видане ВП “Ківерцівська дистанція колії”
у 2008 р. ХАРЬКОВСЬКОМУ П.В.
● Посвідчення ЛВ №343282
(2008 р.) та службовий квиток
ф.3 № 051289 (2009 р.), видані
ВП “Бродівська дистанція колії”
СТАХУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №339200, видане ВП “Рівненська дистанція електропостачання” КРАВЧУКУ О.В.
● Посвідчення ЛВ №330352, видане ВП “Перший загін воєнізованої
охорони” у 2008 р. ВАСЮТІ І.І.
● Приміський квиток ф.4 №031856,
виданий ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2009 р.
КУЗЬМЕНКУ В.Г.
● Посвідчення ЛВ №260537, видане ВП “Чернівецька дистанція
колії” у 2007 р. ЯНУШУ Я.І.
● Посвідчення ЛВ №290587, видане ВП “Локомотивне депо ЛьвівЗахід” у 2008 р. ДЬОМКІНУ Т.Є.
● Посвідчення ЛВ №340324, видане
ВП “Будівельно-монтажний поїзд

№908” у 2007 р. МЕЛЬНИЧУКУ Н.М.
● Посвідчення ЛВ №311567, видане ВП “Львівський завод залізобетонних конструкцій” у 2007 р.
БОРОВОМУ І.Г.
● Посвідчення ЛВ №296673, видане ВП “Ужгородська пасажирська
вагонна дільниця” у 2006 р.
БЕНІВЧАКУ І.М.
● Посвідчення ЛВ №340802, видане ВП “Підзамчівська дистанція
колії” у 2008 р. ГУБЦІ Ю.М.
● Посвідчення ВК №06679038,
видане Львівським технікумом залізничного транспорту у 2008 р.
КЛЕПАЧ Г.І.
● Посвідчення ЛВ №380956, видане ВП “Локомотивне депо ЛьвівЗахід” у 2008 р. ГАРГАЙ Н.І.
● Посвідчення ЛВ №357535, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2007 р. КОГУТУ О.С.
● Посвідчення ЛВ №323110, видане ВП “Ужгородська дирекція
залізничних перевезень” у 2008 р.
БЛИЗНЕЦЮ М.М.
● Посвідчення ЛВ № 302664, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Чернівці” у 2007 р. ВІТЕНКО С.М.

Колектив апарату безпеки руху поїздів та автотранспорту залізниці
глибоко сумує з приводу смерті колишнього техніка апарату безпеки руху
і автотранспорту
ЖИЛОЧКІНОЇ Єлизавети Данилівни
і висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійної.

