Кожній людині незалежно від пори року хочеться відчути радіcть відпочинку та душевного спокою, насолодитися краєвидами мальовничих місць та різноманітністю природи.
Бо справжній відпочинок – це запорука гарного
настрою та міцного здоров’я.
Нам можливість такого відпочинку в поєднанні з оздоровленням у санаторіях України надає
Здолбунівська міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, який очолює Сергій
Володимирович Гридін. Приємно, що тут працюють
кваліфіковані, ввічливі люди, які завжди приходять
на допомогу. Це і завідуюча фінансовим відділом,
головний бухгалтер Галина Миколаївна Андрощук, і
головні спеціалісти Наталія Валентинівна Опансюк,
Лариса Олександрівна Мельник, провідний спеціаліст Лариса Миколаївна Прокопчук, спеціаліст І
категорії – Алла Павлівна Міркевич. З ними приємно спілкуватись, завжди можна отримати кваліфіковану пораду, вичерпну змістовну консультацію.
З року в рік додатково до плану мали мож-

ливість покращити своє здоров’я 5-6 наших працівників. Упродовж минулого року 9 застрахованих
осіб – працівників станції Здолбунів Рівненської
дирекції залізничних перевезень і члени їхніх сімей
отримали путівки на санаторно-курортне лікування
в санаторіях різних куточків нашої держави...
У більшості санаторіїв є спортивно-оздоровчі
комплекси, сауни, тренажерні зали, більярдні, кінота відеозали і багато іншого. До того ж лікування
в санаторіях чудово доповнюють культурно-масові
заходи. Тож усі, хто побував на оздоровчому відпочинку, повертаються додому з найкращими враженнями та приємними спогадами.
Фонд надає також часткове фінансування на оздоровлення дітей застрахованих осіб в оздоровчих
комплексах залізниці. Адже і для керівника, і для
профспілки, і для фонду найголовніше – здоров’я
працівника, його настрій і благополуччя в родині.
В. Ковальніцька,
голова комісії із соціального страхування
ВП “Станція Здолбунів”

Родини Кисельових, Баран, Плаксій, Ізьо, Войцицких сердечно
вітають інженера технічного відділу Львівської дистанції колії

Олександру Пилипівну ЗАГАЛЮК
із 55-річним ювілеєм!
Хай цвіте, не в’яне із роками доля,
Хай щасливих років зозуля накує,
Хай вода дасть сили, а роса здоров’я,
Все, що треба більше, хай Господь дає!
Хай всміхнеться доля, як калина в лузі,
Будуть завжди поруч твої вірні друзі!
Щоб усе велося й шанували діти,
Бажаємо здоров’я на многії літа!
Адміністрація і профспілковий комітет вокзалу станції Львів щиро
вітають старшого багажного касира, члена профспілкового комітету

Степанію Іванівну АНДРУСІВ
із 55-річчям!

Нехай сьогодні кожне привітання
У серці Вашому залишить добрий слід!
Прийміть від нас ці щирі побажання:
Здоров’я, щастя і многая літ!

Колектив станції Ходовичі сердечно вітає начальника станції

Івана Війтенка, електромеханіка зв’язку Івано-Франківської дистанції сигналізації та зв’язку,
який працює на залізниці вже 40 років, постійні читачі нашої газети знають як активного дописувача і талановитого поета, автора трьох поетичних збірок. Його “життя, мов потяг,
мчить рейками-літами” через станції зустрічей і подій. Тепер цей потяг підходить до станції
виходу четвертої поетичної збірки. А ми, очікуючи нових вражень, пропонуємо читачам віршовані рядки з попередніх збірок.
Мить
А мить – посестра вічності струмить,
Немов вода струмка почерез пальці.
Ну що таке одна коротка мить,
Немов одне зернятко, що на вальцях.

***
День келих сонця випив аж до дна,
Чорна спідниця криє ораницю.
У перехрестях сірого вікна
Червонозоро світить залізниця.

Не змелеш з нього на пиріг муки,
На вийде на весілля короваю.
Та з миті напуваються роки.
Мов повні міхи щедроурожаю.

День келих сонця випив аж до дна.
За потягом побіг за поворотом.
Та ще дзвенить весни дзвінка струна
На солов’їно-горобиних нотах.

Вони, мов сяйвосонячні вінки,
Мов грона ясночолі на калині.
Миттєвості сплелися у віки,
У долю світлу кожної людини.

Дві кіски рейок обрубала ніч.
На шпали кинула, мов на драбину,
І лиш далекий тепловоза клич
Гуде протяжно – заберу, не кину.

А мить – посестра вічності струмить,
Б’є в береги, ламає застороги.
Ну що таке в житті коротка мить,
Та не позичиш навіть мить в нікого.

День келих сонця випив аж до дна,
Та що йому питва з одної чаші.
На рушники позичив полотна
І завтра ними заквітчає пашу.

● Службовий квиток ф.3 № 088504, виданий ВП
“Чернівецька дистанція захисних лісонасаджень”
у 2009 р. ГОЛІНЦЮ В.І.
● Посвідчення ЛВ № 367307, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Ковель” у 2008 р.
МОТИЦІ Г.П.
● Посвідчення ЛВ № 313741, видане
ВП “Стрийська дистанція колії” у 2007 р.
МАКСИМОВИЧУ С.В.
● Посвідчення ЛВ № 374328, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Чернівці” у 2009 р.
ПАСІЧНИКУ В.Д.
● Посвідчення ЛВ № 406862, видане
ВП “Стрийська дистанція колії” у 2009 р.
ПАСЬОВИЧУ М.І.
● Посвідчення ЛВ № 371040, видане ВП
“Локомотивне депо Чернівці” у 2008 р.
НАЗАРУКУ І.В.
● Посвідчення ЛВ № 364093 (2009 р.) та приміський квиток ф.4 № 077222 (2010 р.), видані ВП
“Ужгородська дирекція залізничних перевезень”
ШВАБУ В.В.
● Посвідчення ЛВ № 355934, видане ВП
“Ужгородська пасажирська вагонна дільниця” у
2009 р. БРАТАСЮКУ М.С.
● Посвідчення ЛВ № 209480, видане управлінням залізниці у 2007 р. СТЕЛЬМАХУ В.Р.
● Посвідчення ЛВ № 428320 (2009 р.) та приміський квиток ф.4 № 080229 (2010 р.), видані
ВП “Будівельно-монтажний поїзд № 908”
МОСПАНУ Т.І.
● Посвідчення ЛВ № 382199 та приміський квиток ф.4 № 080641, видані ВП “Локомотивне депо
Львів-Захід” у 2010 р. КУМПАНЕНКОВІ О.М.
● Посвідчення ЛВ № 402977 (2009 р.) та службовий квиток ф.3 № 062005 (2010 р.), видані ВП
“Львівська дистанція захисних лісонасаджень”
КУЗИКУ Б.Я.
● Приміський квиток ф.4 № 155080, виданий ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2009 р.
ПАВЛИКУ Т.В.
● Посвідчення № 005551 (2009 р.) та магнітну перепустку (2008 р., таб. № 1814), видані
ВАТ “Львівський локомотиворемонтний завод”
ЧЕРНЕЦЬКОМУ П.П.
● Посвідчення ЛВ № 365906, видане ВП “Станція
Дрогобич” у 2009 р. та службовий квиток ф.3К №

054801, виданий Стрийським квитковим бюро у
2009 р. КАЛИТІ К.С.
● Службовий квиток ф.3 № 057600, виданий ВП
“Львівська дистанція захисних лісонасаджень” у
2009 р. САЖИНЦЮ Л.Й.
● Посвідчення ЛВ № 304575 (2008 р.) та приміський квиток ф.4 № 009806 (2009 р.), видані ВП
“Вагонне депо Клепарів” ФАДЄЄВУ І.Є.
● Посвідчення ЛВ № 377396 (2008 р.) та службовий квиток ф.3 № 060764 (2009 р.), видані ВП
“Рівненська дистанція колії” МИХАЛКОВІ П.С.
● Службовий квиток ф.3 № 056088, виданий
ВП “Чернівецька дистанція колії” у 2009 р.
ДЕРІЮ П.Є.
● Приміський квиток ф.4 № 088278, виданий ВП
“Чернівецька дистанція колії” у 2010 р. ПАНТІ В.І.
● Посвідчення ЛВ № 371340, видане
ВП “Локомотивне депо Ковель” у 2008 р.
ГОРБАНЮ Р.С.
● Посвідчення ЛВ № 438204 та службовий квиток
ф.3 № 067138, видані ВП “Самбірська дистанція
електропостачання” у 2010 р. ДЗОНДЗІ В.Б.
● Посвідчення ЛВ № 407351 та службовий квиток
ф.3 № 087649, видані ВП “Чернівецька дистанція
колії” у 2009 р. ГРИГОРІЮ В.В.
● Посвідчення ЛВ № 407421 та службовий квиток
ф.3 № 056047, видані ВП “Чернівецька дистанція
колії” у 2009 р. КІНДРИЦЬКІЙ А.К.
● Службовий квиток ф.3 № 057837, виданий ВП
“Перший загін воєнізованої охорони” у 2009 р.
БОГАЧОВУ С.В.
● Службовий квиток ф.3 № 056176, виданий
ВП “Чернівецька дистанція колії” у 2009 р.
ЛАВРОВУ Ю.В.
● Посвідчення ЛВ № 353864, видане ВП
“Львівська дирекція залізничних перевезень” у
2008 р. ГЕРЕЛЕЮ Б.В.
● Приміський квиток ф.4 № 057228, виданий ВП “Львівська дистанція колії” у 2009 р.
ПАНЧИШИНУ І.М.
● Посвідчення ЛВ № 0148345, видане ВП
“Стрийська дистанція електропостачання” у
2008 р. та службовий квиток ф.3 № 054815, виданий квитковим бюро станції Стрий у 2009 р.
ТЕГЛІВЦЮ Р.М.
● Приміський квиток ф.5 № 004747, виданий
Чернівецьким транспортним коледжем у 2009 р.
ЯВОРСЬКОМУ А.М.
● Приміський квиток ф.4 № 078227, виданий

ВП “Мукачівський загін воєнізованої охорони”
у 2010 р. МЕЛЬНИЧЕНКОВІ А.О.
● Посвідчення ЛВ № 308123, видане ВП “Вагонне
депо Ужгород” у 2007 р. та приміський квиток ф.4
№ 086944, виданий Ужгородським квитковим
бюро у 2010 р. РЕВЕСІ В.Ю.
● Посвідчення ЛВ № 352313, видане ВП
“Інформаційно-обчислювальний
центр”
у
2010 р. та посвідчення водія ВАА № 017274,
видане ПП “Захід-Євроавторегіон” у 2009 р.
ТАРНАВСЬКОМУ Т.М.
● Посвідчення ЛВ № 354909, видане ВП “Станція
Львів” у 2008 р. ГРЕВЦОВІЙ Л.С.
● Посвідчення ЛВ № 398558, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2009 р.
ВЕРШИНІНІЙ І.В.
● Посвідчення ЛВ № 386713, видане
ВП “Львівська дистанція колії” у 2010 р.
БАЙДАЛІ І.В.
● Посвідчення ЛВ № 381018 (2008 р.) та приміський квиток ф.4 № 007533 (2009 р.), видані
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” БОБИКУ С.Р.
● Посвідчення ЛВ № 389188, видане ВП “Вагонне
депо Дрогобич” у 2009 р. КУПРИЧУ М.А.
● Посвідчення ЛВ № 333463, видане ВП
“Сарненська дистанція колії” у 2007 р.
ПРИТОВІ В.М.
● Посвідчення ЛВ № 443224, видане ВП
“Ужгородська пасажирська вагонна дільниця” у
2010 р. КАЧУРУ І.В.
● Службовий квиток ф.3К № 053894, виданий
ВП “Тернопільська дистанція колії” у 2009 р.
ЗАЛІЗНЯКУ М.М.
● Службовий квиток ф.3 № 055183, виданий
ВП “Тернопільська дистанція колії” у 2009 р.
СОКАЛЬСКОМУ В.С.
● Посвідчення ЛВ № 423257 (2009 р.) та
приміський квиток ф.4 № 082029 (2010 р.),
видані ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
ДЕНИСОК О.М.
● Посвідчення ЛВ № 398153, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2009 р.
ДУБЧАК В.В.
● Посвідчення ЛВ № 372504, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Чернівці” у 2007 р.
КОШМАНУ В.Г.
● Посвідчення ЛВ № 382498, видане ВП
“Локомотивне депо Львів-Захід” у 2010 р.
КУБАРЕНКОВІ Б.І.

Миколу Ігоровича ЗАХАРКІВА
із 35-річчям!
Усім колективом ми Вас вітаєм,
Уклін низький Вам за працю складаєм!
Зичим здоров’я з дзвінкої криниці,
Хліба запашного з української пшениці!
Хай доля Вам щедрою буде,
Хай завжди поважають Вас люди!
Щоб завжди велося з легкої руки,
На довгі, безхмарні й щасливі роки!

Колектив ВП “Колійна машинна станція №274” щиро вітає
начальника служби колійного господарства

Богдана Васильовича КІНЦАКА
із 50-річчям!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

Колектив станції Старий Самбір щиро вітає
товарного касира станції

Галину Остапівну КРОХТЯК
із 55-річчям!
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива йде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Хай щастям сяють Ваші очі,
Крокують з сонцем Ваші дні,
Хай Божа Мати Вас охороняє
Від всяких негараздів і від бід!
А ми Вам благ усіх бажаєм,
Прожити в щасті ще багато літ!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 16-22 КВІТНЯ
Упродовж 16-22 квітня на більшій частині території залізниці очікується
нестійка прохолодна погода. У п’ятницю часом дощі, вдень місцями сильні з
грозами. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°, на Волині, Рівненщині
при проясненнях до 14-16° вище нуля. У суботу вночі невеликий дощ, вдень переважно без опадів. Температура вночі 1-6°, вдень 7-12°, на Закарпатті 10-15° тепла. У неділю без істотних опадів, температура вночі 0-5° тепла, місцями можливі заморозки
до 2° морозу, вдень 12-17°, при проясненнях місцями до 19° вище нуля.
У понеділок пройдуть помірні, місцями сильні дощі, подекуди з грозами.
Температура вночі 1-6°, вдень 8-13°, при проясненнях до 15° тепла. У вівторок невеликі опади – дощ, місцями з мокрим снігом. У середу переважно без опадів, температура понизиться: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень у вівторок 4-9°, на Закарпатті
10-15° тепла, у середу 6-11°, місцями до 15° тепла. У четвер удень невеликий дощ,
нічна температура істотно не зміниться, а денна підвищиться на 2-4°.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
Колектив ДЗ “Відділкова лікарня станції Рівне” глибоко сумує з приводу передчасної смерті завідуючого хірургічним відділенням
ДЯГЕЛЯ Володимира Андрійовича
та висловлює співчуття рідним покійного.
Колектив медичної служби із сумом сприйняв звістку про те, що важка хвороба забрала
життя у прекрасної людини, завідувача хірургічним відділенням відділової лікарні ст. Рівне
ДЯГЕЛЯ Володимира Андрійовича.
Пішла з життя чудова людина, кваліфікований спеціаліст, наставник. Працівники
медичної служби запам’ятають Володимира Андрійовича завжди уважним, ввічливим,
добрим та чуйним лікарем.
Сумуємо з приводу тяжкої втрати і висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, колективу лікарні.
Керівництво та колектив колійної машинної станції № 124 сумує з приводу передчасної смерті виконроба колійної колони
ЯРЕМИНА Юрія Ілліча
і висловлює щире співчуття дружині Марії Михайлівні та сину Андрію.

