Шановна редакціє! Із задоволенням читаю
“Львівський залізничник”, радію з успіхів у роботі нашої магістралі і засмучуюсь через рідкісні негативні
випадки. Я вважаю, що життя прекрасне, і зі всіх
труднощів потрібно знаходити вихід, адже недарма
кажуть, якщо не щастить - не сумуйте, “прийде і
щастя, бо все рухається по колу”.
Хочу поділитися з вами своєю радістю, адже
нещодавно здійснилася моя мрія – я побувала в
пансіонаті “Львівський залізничник”. Наприкінці
грудня, коли ми приїхали в Судак, там була чудова
суха, безвітряна погода, температура повітря становила 10 градусів тепла. Довкола краса, яку важко
описати – море, гори, у пансіонаті – відмінне харчування, доброзичливий обслуговуючий персонал. Із
Рівненської дирекції нас приїхало 17 пенсіонерів, і
всі задоволені відпочинком. Щиро дякую всім, хто
сприяв нашому відпочинку, зокрема, дякую керівництву залізниці та Рівненської дирекції, нашій
залізничній профспілці, а також голові ради ветеранів дирекції за постійну моральну і матеріальну
допомогу.

Шановна редакціє!
Я, Боднар Марія Сергіївна, пенсіонерка
Львівської залізниці, постійно працювала на станції Здолбунів, щиро дякую лікарям нашої лікарні
в Рівному, які врятували мені життя. Безмежно
вдячна хірургам Володимиру Андрійовичу Дягелю,
Андрію Володимировичу Дягелю та анестезіологу

З болем у серці і сльозами на очах висловлюю
щиру подяку всім, хто підтримав мою сім’ю у тяжку годину. Минуло півроку, відколи у віці 52 роки
перестало битися серце мого дорогого чоловіка, люблячого і дбайливого батька Шишка Івана
Дмитровича. На залізниці він трудився із 1977 року
– спочатку помічником машиніста, потім машиністом і черговим локомотивного депо Стрий. 9 липня
на робочому місці у нього стався серцевий напад
із летальним наслідком. Мій чоловік старався бути
у всьому лідером, користувався авторитетом серед колег у колективі локомотивного депо. Дуже
тішився, що династію залізничників продовжив

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №326273, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2007 р. ГОРЕНЮ П. О.
● Посвідчення ЛВ №355329, видане ВП “Львівська механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт” у 2007 р. ПУКАСУ С. О.
● Посвідчення ЛВ №426266, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2009 р. БАЛИЧУ М. З.
● Посвідчення ЛВ №360496 та приміський квиток ф.4 №154891, видані
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2009 р. ПОЛЯКОВУ О. С.
● Посвідчення ЛВ №290956, видане ВП “Локомотивне депо Львів-Захід”
у 2007 р. ІВАНКІВУ О. М.
● Приміський квиток ф. 4 №009421, виданий ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у 2009 р. ЗЕЛЕНЯКУ С. В.
● Посвідчення ЛВ №398180, видане ВП “Моторвагонне депо Львів” у
2009 р. ЗАЙЦЮ Б. З.
● Посвідчення ЛВ №369251, видане ВП “Ужгородська дистанція сигналізації та зв’язку” у 2007 р. ЯЦОПУ П. П.
● Посвідчення ЛВ №276838, видане ВП “Мукачівська дистанція сигналізації та зв’язку” у 2006 р. ЛОГОЙДІ М. М.
● Посвідчення ЛВ №389868, видане ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №3” у 2009 р. ЛЕВЧУКУ С. П.
● Посвідчення ЛВ №385448, видане ВП “Вокзал станції Тернопіль” у
2008 р. ШАЛИЗІ О. Б.
● Посвідчення ЛВ №346962, видане ВП “Ковельська дистанція колії” у
2008 р. ШУМУ В. М.
● Посвідчення ЛВ №371435, видане ВП “Локомотивне депо Ковель” у
2008 р. РИБАЧУКУ В. М.
● Посвідчення ЛВ №377404 та приміський квиток ф.4 №115741, видані
ВП “Рівненська дистанція колії” у 2009 р. ТАДЕЙЧУКУ С. М.
● Посвідчення ЛВ №351155. видане ДЗ “Відділкова лікарня станції Рівне”
у 2008 р. КРАСЬКУ М. П.
● Приміський квиток ф.3К №080377, виданий ВП “Підзамчівська дистанція колії” у 2009 р. ЧЕРНОВІЙ Є. І.
● Посвідчення ЛВ №349062 (2008р.) та приміський квиток ф.3 №088123
(2009р.), видані ВП “Стрийська дистанція колії” СУРАНОВИЧУ В. М.
● Посвідчення ЛВ №363034, видане ВП “Господарська служба” у 2009 р.
ЗАЗУЛЯКУ О. М.
● Посвідчення ЛВ №394911, видане ВП “Стрийська дистанція колії” у
2009 р. БУЧКУ В. С.
● Посвідчення ЛВ №35284, видане ВП “Вокзал станції Рівне” у 2008 р.
ПАШКОВІЙ Н. В.
● Посвідчення ЛВ №428268, видане ДЗ “Дорожня поліклініка” у 2010 р.
ГОРОДИСЬКІЙ І. П.
● Посвідчення ЛВ №398465, видане ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2009 р.

Колектив комерційного відділу ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень” вітає начальника комерційного
відділу – заступника начальника дирекції

Марію Петрівну ВАЛІГУРУ

Бажаю усім людям, які подарували нам цей
гарний відпочинок (а для мене поїздка стала ще й
подарунком до дня народження), щоб у 2010 році
здійснилися всі ваші найзаповітніші мрії. Божої вам
благодаті, миру у ваших сім’ях і ваших домівках.
З повагою
Тіміра ШВЕЦЬ,
ветеран праці, почесний донор України

Юрію Антоновичу Колоденському. Ці люди в білих
халатах заслуговують найвищої поваги за добру і
віддану працю. Я низько їм вклоняюсь і дуже хочу,
щоб про них, про їхні добрі справи знали всі працівники Львівської залізниці.
З повагою
Марія Боднар, м. Здолбунів

син Андрій, який працює помічником машиніста
електровоза у локомотивному депо Львів.
У тяжкі для нас дні ми відчули велику підтримку з боку керівництва локомотивних депо Стрий та
Львів, колективу залізничної станції Борислав, де
я працюю. Окрему подяку за теплі слова і чуйне
ставлення до нашої біди висловлюю начальнику
комерційного відділу Львівської дирекції залізничних перевезень Марії Петрівні Валігурі. Дякую вам
усім і хай береже вас Бог.
З повагою
Валентина ШИШКО,
товарний касир станції Борислав
ГАДЗІНСЬКІЙ Н. М.
● Посвідчення ЛВ №346631, видане ВП “Моторвагонне депо Львів” у
2007 р. ГЕРЧАКІВСЬКОМУ Б. М.
● Посвідчення ЛВ №003195, видане ВАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у 2008 р. ДЕРЖИЛУ І. М.
● Посвідчення ЛВ №331533, видане ВП “Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза” у 2009 р. ЗАЛІЗНЯКУ М. С.
● Посвідчення ЛВ №357264, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2007 р. ЗАЛУЦЬКІЙ Н. М.
● Посвідчення ЛВ №330005 (2008р.) та приміський квиток ф.4
№009375 (2009р.) видані ВП “Перший загін воєнізованої охорони”
ГЕРМАНОВИЧУ М. М.
● Посвідчення ЛВ №316443, видане ВП “Вагонне депо Клепарів” у
2009 р. БОРОВИЦЬКОМУ В. П.
● Посвідчення ЛВ №285088, видане ВП “Івано-Франківська дистанція
колії” у 2007 р. ДЕНИСУ Й. Й.
● Посвідчення ЛВ №348232, видане ВП “Вагонне депо Коломия” у
2008 р. ГРИЦАК О. М.
● Посвідчення ЛВ №316339, видане ВП “Вагонне депо Коломия” у
2008 р. СІКОРИНУ М. В.
● Посвідчення ЛВ №390900, видане ВП “Моторвагонне депо Коломия” у
2009 р. СВАРИЧЕВСЬКІЙ В. В.
● Посвідчення ЛВ №334043 (2008 р.) та приміський квиток ф.3 №056203
(2009р.), видані ВП “Чернівецька дистанція колії” СТРІЛАКУ В. І.
● Посвідчення ЛВ №351188, видане ДЗ “Відділкова лікарня станції Рівне”
у 2008 р. СТАХНЮК Л. А.
● Посвідчення ЛВ №356448, видане ВП “Ужгородська пасажирська вагонна дільниця” у 2009 р. ЧЕРЕПКУ М.Д.
● Посвідчення ЛВ №412819, видане ВП “Вокзал Чоп” у 2009 р.
ВОЗНІЙ М.В.
● Посвідчення ЛВ №359850, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2007 р. РОЧНЯКУ А.І.
● Посвідчення помічника машиніста №184625, видане Львівським міжрегіональним вищим професійним училищем залізничного транспорту, у
2002 р. та диплом ВК №22993766 виданий Львівським технікумом залізничного транспорту у 2003 р. ФЕДУНЮ О.М.
● Посвідчення ЛВ №290982 та приміський квиток ф.4 №154343, видані
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у 2009 р. САРНІЦЬКОМУ П.П.
● Посвідчення №120, видане ВП “Локомотивна служба” у 1995 р.
ТКАЧИКУ Б.Й.
● Приміський квиток №107456, виданий ДЗ “Дорожня поліклініка” у
2008 р. ЛУЦИШИН Г.Є.
● Посвідчення ЛВ №371923, видане ВП “Локомотивне депо Ковель” у
2008 р. СТЕПАНЮКУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №398659, видане ВП “Служба приміських пасажирських
перевезень” у 2010 р. ЛЕВЧЕНКО С.О.

Колектив ВП “Тернопільська дистанція колії” висловлює щирі
співчуття голові профкому Василю Семеновичу Вавричуку з приводу смерті матері Ганни Павлівни і поділяє біль тяжкої втрати.

із 50-річчям!
Приємно колегам сьогодні сказати,
Щирі вітання в знак славної дати!
Хай подарує здоров’я Вам доля,
Усмішка не зникає з обличчя ніколи!
Хай Ваше серце найбільше з сердець
Щастям наповниться аж по вінець!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
І сяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з небес благословляє
На многії і благії літа!

Дочки Оксана, Рома, зяті Олег та Іван, онуки,
мама, сестра та кума Галя щиро вітають

Марію Іванівну ЛЕСЬКІВ
із 50-річчям!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі!
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Адміністрація та колектив ВП “Інформаційно-обчислювальний
центр” сердечно вітають заступника начальника
ВП “Інформаційно-обчислювальний центр”

Тетяну Євгенівну ЧУКЛІНУ
із ювілеєм!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаємо,
Благополуччя, радості бажаємо!
Хай оминають Вас тривоги,
І світла стелиться дорога,
Хай Бог дає Вам силу і здоров’я
На довгії і многії літа!

Колектив ВП “Служба сигналізації і зв’язку” вітає начальника
ВП “Стрийська дистанція сигналізації і зв’язку”

Степана Григоровича ЧАДА
із 60-річчям!
Ювілей – це роки Ваші зрілі,
Мудрий досвід у кожному ділі!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
А на столі панує хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє
Слова подяки линуть звідусіль!
Безхмарного неба і злагоди в хаті,
На хліб і на успіхи будьте багаті!
Хай живуть в серці почуття високі,
Хай дарує доля сто щасливих років!

Колектив ВП “Стрийська дистанція сигналізації і зв’язку”
щиро вітає начальника дистанції

Степана Григоровича ЧАДА
із 60-річчям!
Летять роки, як лебеді у вирій,
Життя іде його не зупинить,
Прийміть вітання наші щирі,
Ще до ста років зичимо прожить!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 29 СІЧНЯ – 4 ЛЮТОГО
Упродовж 29 січня – 4 лютого на більшій частині території залізниці
переважатиме нестійка помірно холодна погода. У п’ятницю-суботу на
більшій частині магістралі невеликий, місцями помірний сніг, слабкі хуртовини. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний помірний, поривчастий. Температура вночі 7-12°, на Івано-Франківщині, Тернопільщині,
Буковині при проясненнях місцями 13-18° морозу, вдень 2-7° нижче нуля. У неділю
місцями сильні снігопади, з налипанням мокрого снігу та хуртовинами. Температура
вночі 5-10°, при проясненнях місцями 11-13°, на Закарпатті 2-7° морозу, вдень 0-5°
нижче нуля, на Закарпатті близько нуля.
У понеділок переважно невеликий, вночі у східних районах магістралі помірний
сніг, місцями хуртовини. Температура вночі 7-12°, при проясненнях 13-15°, вдень
3-8° морозу. У вівторок сніжитиме здебільшого в Прикарпатських областях, температура вночі 9-14°, при проясненнях місцями 15-17°, на Закарпатті 6-11° морозу,
вдень 5-9°, у горах місцями до 11°, на Закарпатті 2-5° нижче нуля.
Надалі на більшій частині території залізниці очікуються час від часу опади
снігу та мокрого снігу, місцями хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь, на
дорогах ожеледиця. Температура поступово підвищиться: у четвер вночі до 3-9°, у
горах місцями 10-14° морозу, вдень 1-6°, на Закарпатті близько нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Колектив ВП “Господарська служба” висловлює глибокі співчуття інспектору кадрів служби Ларисі Андріївні
Шушпановій з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив ВП “Господарська служба” висловлює глибокі
співчуття провідному бухгалтеру служби Анні Михайлівні
Марків з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

