Біда спіткала сім’ю монтера колії восьмого околодку Хустської дистанції колії Миколу
Ющака та його дружину Ольгу – чергову стрілочного поста ст. Берегово Ужгородської дирекції залізничних перевезень. Синові Миколи
Ярославовича і Ольги Федорівни Миколці, якому ще не виповнилося чотирьох років, медики
поставили невтішний діагноз – двобічна нейросенсорна глухуватість 4-го ступеня. У Інституті
отоларингології ім. Коломійченка батькам запропонували зробити операцію з пересадки
кохлеарного імплантанту. Таку операцію можна провести лише у сусідній Польщі. Вартість
імплантанту становить 296 000 гривень. Таких
коштів сім’я Ющаків не має.
Першими на звернення про допомогу
маленькому Миколці відгукнулися колеги по
роботі Миколи Ющака з дистанції колії, розпочавши збір коштів на операцію. Через газету
“Львівський залізничник” батьки Миколки Ющака
звертаються до усіх небайдужих відгукнутися на
звернення про допомогу.
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Увага! Перекази фізичних осіб не можуть бути
пов’язані зі здійсненням підприємницької
та інвестиційної діяльності

Людина не завжди розуміє, з яких причин наздоганяє її хвороба. Нерідко вважають, що хвороби вражають людину через гріхи – власні чи терпіння за прародичів. Трапляються й різні нещастя, коли їх ніхто не
очікує. Спіткала така доля минулого року і мене.
Нестерпний біль у плечі правої руки відчула не
раптово. Упродовж року відчувала затерплість пальців на правій руці, від плеча до пальців – холод, у
кисті руки – слабкий біль. Спочатку намагалася лікуватись самотужки: розтирала, масажувала руку,
та очікуваного покращення не наступило. Довелося
звернутися до лікарів. Проте жодне лікування не
допомогло. Нестерпний біль настільки дошкуляв,
що врешті я звернулася до травматологів Клінічної
лікарні Львівської залізниці. Тож я потрапила в ортопедо-травматологічне відділення до лікаря Олега
Комарницького, який після відповідного обстеження
встановив діагноз і почав інтенсивне лікування.
Лікування було важким, але завдяки професійності цього лікаря та медичного персоналу, їхній чуй-

ності, доброті, пораді наступило таке очікуване одужання. Тому хочу подякувати медичному персоналу
Марії Пилипчак, Любові Боляк, Любові Горбацьо та
Анні Пиріг, а також сестрі медичній фізіотерапевтичного відділення Людмилі Лінник за їхній професіоналізм, матеріальну підтримку у найважчі для мене
хвилини перебування в лікарні.
Не бажаю нікому потрапити у лікарню,та якщо
все ж з кимось трапиться біда, то кращого відділення
у Клінічній лікарні не знайти. Три тижні наполегливого лікування і … О, яка радість! Лікар повідомив,
що є хороші результати. Я й сама відчула переміни в
собі, біль минув – і я знову стала здоровою.
Тому через часопис “Львівський залізничник” висловлюю щиру подяку лікарям та медперсоналу ортопедо-травматологічного відділення за повернуте
мені здоров’я.

До редакції надійшов лист від пенсіонера, ветерана
праці, ветерана залізничного транспорту Таїсії Федорівни
Черакаєвої із Тернополя, у якому автор висловлює подяку всім, хто підтримав її та її сім’ю у важку хвилину:
“Мій чоловік Микола Якимович Черакаєв, 1928 р. н.,
був учасником Великої Вітчизняної війни, ветераном
залізничного транспорту, працював на Тернопільському
відділку Львівської залізниці з 1949 р. до виходу на
пенсію у 1991 році. Працював на посадах начальника
складу палива ст. Підволочиськ, інженера, начальника
Тернопільського сіткового району електропостачання
дистанції електропостачання, інспектора з контролю і
виконання інспекції Тернопільського відділку залізниці.
Багато років працював головою профспілкового комітету

Тернопільського відділку залізниці. 20 грудня 2009 року
мій чоловік відійшов у вічність.
Я та мої діти хочемо через газету “Львівський залізничник” щиро і від усієї душі подякувати за людське
співчуття, моральну і матеріальну допомогу начальнику
залізниці Михайлові Васильовичу Мостовому, голові
дорпрофсожу Андрію Андрійовичу Сенишину, начальнику Тернопільської дирекції залізничних перевезень Миколі
Йосиповичу Гавурі, колишньому начальнику дирекції
Олегу Володимировичу Бабію, начальнику Тернопільської
дистанції електропостачання Володимиру Васильовичу
Антонишину, голові ради ветеранів Тернопільської дирекції залізничних перевезень Ніні Феофанівні Ваврищук
і всім людям, з якими працював мій чоловік”.

●
Посвідчення ЛВ № 241085, видане ВП
“Вагонне депо Ужгород” у 2007 р., та
приміський квиток ф.4 №113292, виданий
квитковим бюро ст. Мукачево у 2009 р.
РОМАНИНЦЮ В.В.
●Посвідчення ЛВ № 261477, видане ВП
“Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у 2006 р. ГИЧЦІ В.В.
●Посвідчення ЛВ № 397511 та службовий
квиток ф.3 № 083095, видані ВП “Управління
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд
№2” у 2009 р. КОМАНДИРЧИК О.М.
●Посвідчення ЛВ № 391352, видане ВП
“Моторвагонне депо Коломия” у 2009 р.
МОКРІЮ Я.М.
●Приміський квиток ф.4 № 006447, виданий
ВП “Будівельне управління №6” у 2009 р.
СТАДНИКУ Б.Г.
●Приміський квиток ф.4 № 153724, виданий
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2009 р.
СЕГЕНЬ Г.І.
●Приміський квиток ф.4 №007908, виданий ВП
“Пасажирське вагонне депо Львів” у 2009 р.
СЕРЕДИЧУ М.І.
●Посвідчення ЛВ №388936, видане
ВП “Вагонне депо Дрогобич” у 2009 р.
ФЕДИСУ М.М.
●Посвідчення ЛВ №326165 (2007 р.) та приміський квиток ф.4 № 152465 (2009 р.), видані
ВП “Вагонне депо Львів” БОЙЧУК О.В.

З повагою

Галина ФЕСЮК,
член Асоціації письменників України

●Посвідчення ЛВ № 365147, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2008 р.
ПАТУЛЯК В.І.
●Посвідчення ЛВ № 308835, видане ВП “Вагонне депо Ужгород” у 2007 р.
КОФЕЛЮ М.М.
●Посвідчення ЛВ №333471, видане ВП
“Сарненська дистанція колії” у 2007 р.
ОНИЩУК М.Л.
●Приміський квиток ф.4 № 028550, видане ВП
“Мукачівська дистанція сигналізації і зв’язку”
у 2009 р. БОГДАНУ Р.М.
●Посвідчення ЛВ № 201312, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2005 р.
ЦИМБАЛІ О.Д.
●Посвідчення ЛВ № 357129, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Львів” у 2007 р.
ГАВОРУ І.В.
●Посвідчення ЛВ № 398622, видане ВП
“Моторвагоннне депо Львів” у 2009 р.
ЧИГЕРУ М.С.
●Посвідчення ЛВ № 300751, видане ВП
“Станція Здолбунів” у 2006 р. ПОЛІЩУК Т.Л.
●Посвідчення ЛВ № 383132, видане ВП
“Станція Клепарів” у 2007 р. ТАНЧІЙ О.Ю.
●Службовий квиток ф.3 № 061025, виданий
ВП “Колійно-машинна станція № 125” у 2009 р.
КАЧМАРУ А.І.
●Посвідчення ЛВ № 308156, видане ВП “Вагонне
депо Ужгород” у 2007 р. ЛАРКІНУ М.М.
●Посвідчення ЛВ № 342791, видане

ВП
“Управління
будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд №3” у 2007 р.
КОТЛОВСЬКІЙ В.Г.
●Посвідчення ЛВ № 342744, видане ВП
“Управління будівельно-монтажних робіт і
цивільних споруд №3” у 2008 р. ПІЩАЛЮК Г.П.
●Службовий квиток ф.3 № 053589, виданий ВП
“Львівська механізована дистанція вантажнорозвантажувальних робіт” у 2009 р. ПАВЛОВУ
А.П.
●Приміський квиток ф.4 № 153423, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Львів” у 2009 р.
ПРОЦІВУ С.М.
●Посвідчення ЛВ № 328242, видане ВП
“Локомотивне депо Здолбунів” у 2008 р.
ЧИРНЯК К.В.
●Приміський квиток ф.4 №112571, виданий
ДЗ “Вузлова лікарня ст.Здолбунів” у 2009 р.
ПОЗНІК О.П.
●Посвідчення ЛВ № 273040, видане ВП
“Ковельська дистанція колії” у 2008 р.
САРАПІНУ О.С.
●Посвідчення ЛВ № 350262, видане ВП
“Львівський завод залізобетонних конструкцій”
у 2009 р. ШПАКУ Р.В.
●Посвідчення ЛВ № 360694, видане ВП
“Івано-Франківська дистанція колії” у 2009 р.
ТЕРНІНЧУКУ В.Г.
●Посвідчення ЛВ № 285209, видане ВП
“Івано-Франківська дистанція колії” у 2007 р.
ГРЕЧАНЮКУ М.М.

Друзі та колеги щиро вітають чергову по залу вокзалу станції Львів

Раїсу Петрівну ЧУМАКОВУ
Із 55-річчям!
Нехай сьогодні щирі привітання
У серці Вашому залишать добрий слід!
Отож прийміть найкращі побажання –
Здоров’я, щастя та багато літ!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день!

Колектив ВП “Станція Зборів” щиро вітає товарного касира станції

Оксану Павлівну СЯМРО
Із 55-річчям!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість чиста і висока
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
любові, доброти і щастя повен дім!
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
Хай постійний успіх, злагода й достаток
Сиплються до Вас, немов вишневий цвіт!
Хай життєвий досвід творить з буднів свято,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

Колектив відділу перевезень ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень” вітає техніка відділу перевезень

Ольгу Федорівну ПОМЕЛЬНІКОВУ

із 55-річчям!
А їх вже п’ятдесят п’ять,
Та молодість вічна у Вашій душі,
З роками її не віднять,
Тож будьте такою у нас завжди!
Хай усмішка Вас осява,
Любов, злагода, радість земна
Хай кожен Вам день зігріва!

Колектив служби вагонного господарства щиро
вітає заступника начальника служби

Ярослава Станіславовича ПУХАЛЯ
із 50-річчям!

Гармонії в душі та рівноваги,
А від людей – захоплення й поваги!
У справах Ваших – стабільності й порядку,
У побуті – комфорту і достатку!
Хай духу й розуму здобутки
Примножують Ваші прибутки!
Й приносять задоволення та втіху дні
У повнокровному житті!

На адресу редакції надійшов лист-подяка від пенсіонерки
Львівської залізниці, яка працювала на станції Здолбунів, Марії
Сергіївни Беднар зі Здолбунова. У листі автор висловлює щиру подяку
лікарям залізничної лікарні в м. Рівне, які врятували їй життя, а саме:
хірургам Володимиру Андрійовичу Дягелю, Андрію Володимировичу
Дягелю, анестезіологу Юрію Антоновичу Колоденському. “За добру
та віддану працю на своїх робочих місцях ці люди в білих халатах
заслуговують найвищої нагороди. Низько вклоняюсь цим лікарям
і хочу, щоб про них знали всі працівники Львівської залізниці” –
йдеться у листі.

Упродовж 26 лютого – 4 березня на більшій частині території залізниці
очікується нестійка погода. У п’ятницю місцями невеликі опади мряки та
дощу, уночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний від слабкого
до помірного, на південному сході магістралі поривчастий. Температура
вночі близько нуля, на Закарпатті 0-2° тепла, вдень 2-7°, на Закарпатті до 7-12° тепла.
У суботу часом опади дощу, у горах – з мокрим снігом, на Закарпатті та в Карпатах
місцями сильні опади. Вітер південно-східний помірний, місцями поривчастий.
Температура вночі близько нуля, на Закарпатті 0-5° тепла, вдень 1-6° вище нуля.
У неділю вночі невеликі опади дощу та мокрого снігу, місцями туман, вдень без
істотних опадів. Вітер південно-східний помірний, поривчастий. Температура вночі від
4° морозу до 1°тепла, у горах місцями до 5-7°морозу, вдень 3-8°, у горах 0-3° тепла.
У понеділок-вівторок часом невеликі опади дощу, мряки, у горах – з мокрим
снігом. Температура вночі близько нуля, на Закарпатті 0-3°тепла, вдень 1 березня
4-9°, на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині 7-12° тепла, 2 березня 1-6°, на Буковині
4-9° вище нуля.
Надалі очікуються невеликі опади снігу та мокрого снігу і пониження температури:
вночі до 0-5°, у четвер у горах до 6-8° морозу, вдень 0-5°тепла, у горах до 2°морозу.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
Колектив служби перевезень залізниці висловлює щирі співчуття колишній працівниці служби Євдокії Іванівні Гуковій з приводу смерті її чоловіка
– Володимира Андрійовича.
Колектив станції Зборів висловлює щирі співчуття начальнику станції
Михайлу Васильовичу Кренцілю з приводу передчасної смерті матері
– Софії Григорівни.

