Щиро вітаємо!
(Закінчення. Поч. на 1 стор.)
Звертаючись до присутніх, п.Гринів відзначив,
що, виявивши на території Підзамчівської дистанції
колії під час ремонтних робіт велику кількість людських кісток, Львівська залізниця вчинила шляхетно,
толерантно і по-християнськи. Непростий чотирирічний шлях від виявлення кісток до урочистого захоронення їх у криптах Меморіалу борців за волю України
на Личаківському кладовищі залізниця пройшла достойно, спрямувавши на гідне вшанування пам’яті
невинно убієнних та загиблих необхідні кошти, зусилля будівельників, спорудивши на місці виявленого масового поховання каплицю Покрови Пресвятої
Богородиці та узявши на себе чимало інших зусиль і
витрат. Євген Гринів відзначив, що споруджена неподалік залізничної станції Підзамче каплиця є першою
на Львівщині і третьою в Україні жалобною спорудою
після аналогічних споруд у селах Биківня поблизу
Києва та Дем’янів Лаз на Івано-Франківщині.
Голова Львівської обласної організації
“Меморіал” Євген Гринів вручив начальнику
ДТГО “Львівська залізниця” Михайлові Мостовому
вищу відзнаку Народного Руху України – орден
В’ячеслава Чорновола за послідовність і наполег-

Незважаючи на фінансові
труднощі, керівництво залізниці та дорпрофсожу не забуває про пенсіонерів, ветеранів
залізничного транспорту. На
одному із засідань ради ветеранів Тернопільської дирекції
залізничних перевезень розглядалося питання про надання
метеріальної допомоги найбільш уразливій категорії людей літнього віку – лежачим і
немічним пенсіонерам. Голова
ради ветеранської організації
Тернопільської дирекції Ніна
Ваврищук доручила головам
первинних організацій відвідати і вручити до Дня святого
Миколая матеріальну допомогу.
Ніна Феофанівна у вихідні
разом із нами відвідала вдома немічних пенсіонерів Марію
Шилівську, яка через хворобу
вже давно не встає з ліжка,
Марту Підгорецьку, навідалися і
до лікарні, де привітали учасника
бойових дій, інваліда першої групи по зору Андрія Поляруса та
Миколу Наконечного. Ми гарно
поспілкувалися, послухали цікаві
спогади із їхнього дитинства, які
припали на важкі голодні роки
минулого століття.
Пригадалася й мені та невимовна радість, коли у День
святого Миколая я знайшов під

ливість у виконанні волі трудового колективу залізниці щодо вшанування пам’яті жертв голодомору і
репресій 1946-1947 років.
Приймаючи нагороду, Михайло Мостовий зауважив, що йому ця нагорода належить символічно, а
найбільшою мірою її заслужив трудовий колектив
залізниці, волю якого було виконано під час перепоховання останків жертв голодомору і репресій.
Михайло Васильович також закликав Львівську
обласну організацію “Меморіал” та Чернівецьку обласну раду в особі поважних гостей і надалі домагатися того, щоб голод 1946-1947 років, спровокований
тодішньою керівною верхівкою радянського союзу,
було ретельно досліджено, виявлено всіх організаторів та виконавців цієї трагедії і дано їм належну
юридичну та політичну оцінку.
Володимир Вакарюк звернувся зі словами подяки до керівного складу залізниці за організовані
жалобні заходи, розповів про тяжкі наслідки голоду
для населення Бессарабії і висловив надію на те,
що настане час, коли всі останки жертв голодомору і
репресій знайдуть свій спочинок у могилах – будуть
поховані за християнським обрядом.
Ігор ПАРАЩАК

своєю подушкою сорочечку з
домотканого конопляного полотна, пошиту маминими руками.
Розповів колишнім залізничникам також про те, як у голодному і холодному 1947-му році
на Святвечір у сіні під ялинкою
шукав горішки, примовляючи:
“Квок, квок сто курок і лиш один
когуток”. Там знайшов вузлик, а
в ньому дві печені картоплини,
смак і запах яких запам’ятав на
все життя. Це і була наша Свята
вечеря. Ось така тоді була “екзотика”…
Хворі пенсіонери, яких ми
відвідали, були зворушені увагою ветеранської організації за-

З 1 січня 2010 року вводиться посекундна
тарифікація розмов на залізничній АТС станції
Ковель.
У відповідності з граничними тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, затвердКолектив служби статистики висловлює глибокі
співчуття начальнику відділу служби статистики Ользі
Михайлівні Юрзі з приводу смерті її батька ПЕХА
Михайла Йосиповича.

лізниці. Кращі роки свого життя
вони віддали залізниці і щира
людська увага та матеріальна
підтримка для них на схилі літ є
дуже важливою.
Антон ВАЦИК,
голова ради ветеранів
локомотивного депо Тернопіль
На фото (зліва направо):
голова ветеранської організації Тернопільської дирекції
залізничних перевезень Ніна
Ваврищук, Микола Наконечний,
заступник голови ради ветеранів
Тернопільської дирекції
залізничних перевезень
Надія Чагріна
Фото автора

женими рішенням Національної комісії регулювання
зв’язку України № 1491 від 28.04.2009р. і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України за № 395\16411
від 30.04.2009р. абонентна плата без урахування податку на додану вартість складає :
● для юридичних осіб – 23,67 грн;
● бюджетних організацій – 16,44грн;
● населення – 16,44грн.
У рахунок абонентної плати населенню, юридичним особам та бюджетним підприємствам надається
12000 нетарифікованих секунд загальної тривалості
місцевих розмов.
За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт оплата
складає 0,00075 грн.
Телефони для довідок:
Львів, служба сигналізації та зв’язку 6-41-08;
Ковель – 20-91.
Колектив служби статистики висловлює глибокі співчуття начальнику служби Олександрі
Михайлівні Пех з приводу смерті її батька ПЕХА
Михайла Йосиповича.

Колектив Хустської дистанції колії щиро вітає головного бухгалтера

Ріму Іванівну ШАПОШНІКОВУ
із ювілеєм!
Хай з Вами будуть успіх і добро,
Щоб радісним, легким життя було!
Бажаємо Вам щастя і достатку,
У всіх ділах удачі та порядку!
З нагоди свята зичимо Вам щиро
Здоров’я, спокою та миру,
Любові та наснаги,
Краси земної та поваги!

Колектив Тернопільської дирекції залізничних перевезень
ДТГО “Львівська залізниця” сердечно вітає колишнього начальника
другого відділу Тернопільського відділка залізниці, почесного залізничника

Олексія Михайловича КОРСУНА
із 80-річчям!
Від щирого серця зичимо
Вам міцного здоров’я, радості,
удачі, теплих сонячних днів,
родинного тепла і благополуччя.
Ми цінуємо Вашу мудрість,
життєвий і професійний досвід.
Тож прийміть уклін і щирі слова шани
за довголітню та сумлінну
працю на Львівській залізниці!

У редакцію надійшов лист від майстра Чернівецької дистанції захисних
лісонасаджень Віктора Дорогана, у якому залізничник висловлює щиру подяку працівникам хірургічного відділення вузлової лікарні м. Чернівці.
“У Чернівецькій дистанції захисних лісонасаджень я працюю 29 років.
Свій трудовий шлях розпочав у січні 1980 року. Спочатку працював трактористом, потім бригадиром, зараз працюю майстром.
15 вересня 2009 року я захворів і звернувся за медичною допомогою до
вузлової залізничної лікарні у Чернівцях, де мені поставили діагноз – гострий
апендицит, перитоніт. Мене терміново прооперували. Оскільки я є членом
“Лікарняної каси Львівської залізниці”, то під час лікування мені було надано
кваліфіковану медичну допомогу та всі необхідні медикаменти.
Хочу від щирого серця подякувати всім працівникам хірургічного відділення вузлової лікарні за їхню працю, а саме: завідуючому відділенням
В.В.Грудецькому, хірургам О.О.Шелудько, Б.В.Маркушу та В.А.Крикливцю, а
також всім медсестрам та санітаркам відділення.
На моє переконання, усім працівникам залізниці варто стати членами
Лікарняної каси, щоб наші лікарі за потреби змогли надати нам необхідну
медичну допомогу”.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 18-24 ГРУДНЯ
Упродовж 18-24 грудня на більшій частині території Львівської
залізниці очікується дуже холодна погода, хоча наприкінці періоду
потеплішає до відлиги. У п’ятницю ще сніжитиме, на Рівненщині,
Тернопільщині, півночі Львівщини місцями хуртовини. Температура вночі
10-15°, місцями при проясненнях 16-18°, на Закарпатті 8-13° морозу. Вдень
7-12°, на Закарпатті 3-8° нижче нуля. У суботу без істотних опадів, подекуди
туман. Температура вночі 13-18°, при проясненнях місцями 19-24°, вдень
8-13°, на Закарпатті 3-8° морозу. У неділю знову сніжитиме, починаючи із
Закарпаття із поширенням на решту території залізниці. Вітер південносхідний з переходом на північно-західний від помірного до сильного, з хуртовинами. Температура вночі 13-18°, при проясненнях місцями 19-24°, на
Закарпатті 6-11°. Вдень 6-11°, у південних районах магістралі 3-6° морозу.
У понеділок місцями невеликий сніг, температура вночі 13-18°, на південному сході при проясненнях 19-22° нижче нуля, вдень 6-11° морозу.
Надалі очікується потепління. У вівторок невеликий сніг, мокрий сніг,
мряка, ожеледь. Температура вночі 10-15° морозу, вдень від 3° морозу до 2°
тепла, на Тернопільщині, Буковині, сході Івано-Франківщини 2-7° морозу.
У середу опади переважно у вигляді дощу, на Закарпатті та в горах
місцями сильні. Температура підвищиться вночі від 3° морозу до 2° тепла,
вдень 1-6° тепла.
Надалі невеликі опади дощу з мрякою, стовпчик термометра підніметься
ще на 1-2°.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Вважати недійсними
● Посвідчення №003236, видане
ВАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у 1998 р. ГОРБАЛЮ М.Я.
● Посвідчення ЛВ №358290, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2007 р. ПУКШИН Г.П.
● Посвідчення ЛВ №354703, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” у 2009 р., та приміський квиток ф.4 №154200, виданий

квитковим бюро ст.Львів у 2009 р.
ЛОГВИНЮКУ А.П.
● Посвідчення ЛВ №248196, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” у 2006 р. ДУМІ Г.С.
● Посвідчення ЛВ №322894, видане ВП “Ужгородська дирекція
залізничних перевезень” у 2008 р.
ТОМЕШ В.П.
● Посвідчення ЛВ №322588, видане
ВП “Ужгородська дирекція залізничних
перевезень” у 2007 р. РЕГЕЦІ М.І.

Колектив служби електропостачання глибоко сумує та висловлює щирі співчуття заступнику начальника служби електропостачання Григорію Миколайовичу
Дідуху з приводу важкої втрати – смерті батька Миколи Семеновича.
Колектив господарської служби Управління Львівської залізниці висловлює щирі співчуття начальнику служби В’ячеславу Борисовичу Петрову з
приводу смерті його тещі Віри Андріївни.

