Сумною і невблаганною як життя є статистика святкувань Днів Перемоги впродовж десятиліття, що минуло. Якщо у 1990 році на вогнику з нагоди 45-ої річниці Перемоги в локомотивному
депо Тернопіль були присутні 38 учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні, то цього року
на 65-ій річниці на зустріч із колективом і керівництвом депо прийшли лише троє ветеранів війни. Начальник Тернопільської дирекції залізничних перевезень Микола Гавура вручив ветеранам подяки від начальника залізниці. Разом із головою профкому локомотивного депо Тернопіль
Миколою Бронецьким і бухгалтером Оксаною Кришталович ми відвідали вдома шістьох наших
колишніх працівників, учасників Великої Вітчизняної війни, подарували їм квіти та подарунки.
Всі ветерани зустріли нас зі сльозами на очах.
На зустрічі в начальника депо Володимира Вороного ветеранів пригостили запашним чаєм і
солодощами. Поспілкувалися із головним інженером депо Андрієм Поважним, відвідали оновлені
цехи депо.
З нагоди свята відбувся концерт, перегляд фільму, потім смачний обід у деповській їдальні
разом із ветеранами всієї Тернопільської дирекції залізничних перевезень. Натхненником і душею
цього сумного і веселого свята, як завжди, була голова ради ветеранів Тернопільської дирекції
залізничних перевезень Ніна Ваврищук.
Антон ВАЦИК,
голова ради ветеранів локомотивного депо Тернопіль
Фото автора

Уже багато років у локомотивному депо Львів за традицією святкується День Перемоги. От і цього року до депо запросили понад 80 ветеранів. Дорогих і поважних гостей привітали зі святом начальник депо
Роман Куриляк, голова профкому Юрій Крупа, голова ради ветеранів
Львівської дирекції залізничних перевезень Григорій Болкун, голова ради
ветеранів депо Зенон Лютий. Серед найстаріших ветеранів, які приїхали на святкування – Василь Олексійович Сурков, якому 95 років, Василь
Євдокимович Кривоносов – 94 роки, Федір Григорович Патер – 91 рік,
Олександр Антонович Мартинюк – 87 років.
Нелегкий воєнний шлях пройшов Олександр Мартинюк, який починав воювати
на Волині, згодом дійшов аж до Берліна, нагороджений багатьма орденами і медалями, Федір Патер, який брав участь в обороні Москви і теж має бойові нагороди.
Як зауважив голова ради ветеранів локомотивного депо Львів Зенон Лютий,
на зустріч завітали ветерани усіх рівнів – ветерани війни, учасники бойових дій,
ветерани праці. За святковим столом присутні жваво спілкувалися між собою, згадували воєнні роки та співали фронтових пісень, які не втрачають своєї популярності й нині.
Галина КВАС
Фото Юрія ЮХНИЦЬКОГО

За багаторічну працю, сумлінне ставлення до виконання своїх службових обов’язків, активну громадську діяльність та з нагоди святкування 65-ї річниці
Перемоги у Другій світовій війні наказом Міністра
транспорту і зв’язку України нагороджено:
ЗНАКОМ “ПОЧЕСНИЙ ПРАЦІВНИК ТРАНСПОРТУ
УКРАЇНИ” – НАБОЧЕНКА Василя Павловича – колишнього
начальника пасажирської служби.
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ Міністерства транспорту та
зв’язку України – ДОНАТУ Цезарю Станіславовичу – колишньому головному ревізорові із безпеки руху Рівненської дирекції залізничних перевезень, ХРЕНОВУ Павлу Степановичу
– колишньому заступникові старшого диспетчера по спецперевезеннях відділу перевезень Львівської дирекції залізничних перевезень.
Наказом генерального директора Укрзалізниці ЗНАКОМ “ЗА ЗАСЛУГИ. УКРЗАЛІЗНИЦЯ” ІІІ СТУПЕНЯ нагороджено БИКОВА Миколу Авер’яновича – колишнього
заступника начальника Львівської залізниці, ГАДЗАМАНА
Володимира Михайловича – колишнього чергового по
переїзду Самбірської дистанції колії, ЧЕХА Володимира
Лаврентійовича – колишнього бригадира локомотивного депо
Мукачево, СЄРКОВУ Галину Степанівну – колишнього поїзного диспетчера Рівненської дирекції залізничних перевезень,
ЗАЖИВІХІНУ Олену Миколаївну – колишнього підсобного
робітника управління будівельно-монтажних робіт і цивільних
споруд №6, РАСКОШУ Сергія Кириловича – колишнього
машиніста залізничного водопостачання Львівської дистанції
водопостачання, ЗЕМЛЯКОВА Альберта Афанасійовича
– колишнього заступника начальника управління будівельномонтажних робіт і цивільних споруд №5, ЦАЛКА Броніслава
Адамовича – колишнього слюсаря-електрика з ремонту
електрообладнання пасажирських вагонів пасажирського вагонного депо Львів, ГУМЕННОГО Володимира Марковича
– колишнього начальника станційного технологічного центру
з обробки поїзної інформації та перевізних документів станції
Сарни, РИБАЧЕНКА Бориса Васильовича– колишнього оглядача-ремонтника вагонів вагонного депо Здолбунів.
ЗНАКОМ “ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА” ІІІ СТУПЕНЯ – ГОЛУБА
Венедикта Івановича – колишнього машиніста локомотивного депо Здолбунів, КОРЧИНСЬКОГО Сигизмунда Івановича
– колишнього машиніста тепловоза локомотивного депо
Львів-Захід.
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Державної адміністрації
залізничного транспорту України – СМІРНОВА Бориса
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Миколайовича – колишнього старшого електромеханіка
Ужгородської дистанції сигналізації і зв’язку, ГОЛІНКУ Миколу
Васильовича – колишнього електромонтера з ремонту
повітряних ліній електропередач Львівської дистанції електропостачання, ТИМОФЄЄВА Василя Митрофановича – колишнього машиніста тепловоза локомотивного депо Ковель,
РАЗМОЛОДІНА Миколу Васильовича – колишнього начальника виробничої дільниці зв’язку другої дистанції сигналізації і
зв’язку міста Львова.
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ Державної адміністрації залізничного транспорту України ЛИТВИНЕНКУ Михайлові
Кириловичу – колишньому контролеру-ревізору поїздів
Львівської дирекції залізничних перевезень, МАРТИНЮКУ
Олександру Антоновичу – колишньому машиністу паровоза локомотивного депо Львів, ПИЛИПЕНКУ Дмитру
Григоровичу – колишньому провідному інженеру з безпеки
руху відділу перевезень Ужгородської дирекції залізничних
перевезень, БУБНОВСЬКОМУ Анатолію Станіславовичу
– колишньому монтажнику зв’язку-лінійнику будівельно-монтажного поїзда №908, СУЩУКУ Анатолію Павловичу – колишньому черговому по переїзду Рівненської дистанції колії.
Згідно з постановою керівництва залізниці і президії
дорпрофсожу, за багаторічну працю на залізниці, сумлінне ставлення до виконання своїх службових обов’язків,
активну громадську діяльність та з нагоди святкування 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років
ОГОЛОШЕНО ПОДЯКУ – ПАТЕРУ Федору Григоровичу
– колишньому помічнику машиніста тепловоза локомотивного
депо Львів, РАКУ Богдану Петровичу – колишньому старшому інструктору вагонного депо Клепарів, МЕЛЬНІКОВУ
Івану Констянтиновичу – колишньому начальнику цивільної
оборони станції Стрий, САНДУЛЯКУ Василю Афтанасовичу
– колишньому монтеру колії Чернівецької дистанції колії,
АПЕТИКУ Іванові Кириловичу – колишньому начальнику
поїзда пасажирського вагонного депо Львів, БАРАНОВІЙ
Ганні Микитівні – колишньому економісту служби комерційної роботи та маркетингу, КРАСИКОВУ Макару Сидоровичу
– колишньому заступнику начальника служби воєнізованої
охорони, ДРЕЙЧУКУ Дмитру Григоровичу – колишньому інспектору служби капітальних вкладень, ПЕТРУНЕНКО Тамарі
Макарівні – колишньому оператору дорожнього центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного об-

слуговування, ПРОКОПУ Михайлу Івановичу – колишньому
слюсарю з ремонту рухомого складу вагонного депо Ужгород,
ПАРАКОННІЙ Єлизаветі Антонівні – колишньому квитковому касиру станції Мукачево, УЛЯНЕЦЬ Ользі Михайлівні
– колишньому сигналісту станції Ужгород, САУЦЬКІЙ Марії
Дмитрівні – колишньому товарному касиру Європейського
транспортно-експедиційного відділення, ЛЕНЬО Василю
Івановичу – колишньому машиністу тепловоза локомотивного депо Королево, ФЕДОРУК Наталії Олександрівні – колишньому фельдшеру – помічнику із комунальної гігієни відділкової санітарно-епідеміологічної станції, ГОНЯЙЛУ Юрію
Семеновичу – колишньому працівнику Бродівської дистанції
колії, ФРОЛОВУ Володимиру Миколайовичу – колишньому
помічнику начальника з кадрів Коломийської дистанції колії,
БУСЬКУ Євгену Григоровичу – колишньому шляховому
майстру Івано-Франківської дистанції колії, ГОВОРКОВУ
Олександру Пилиповичу – колишньому машиністу-інструктору із автогальм моторвагонного депо Коломия, ІСТОМІНУ
Павлу Леонтійовичу – колишньому інструктору вагонного
депо Коломия, БАЛКОВЕНКУ Пантелею Івановичу – колишньому слюсарю-ремонтнику Тернопільської дистанції колії,
ПІДДУДУ Опанасу Івановичу – колишньому машиністу крана відбудовного поїзда на станції Тернопіль Тернопільської
дирекції залізничних перевезень, ГАНУЛЯКУ Станіславу
Івановичу – колишньому машиністу-кочегару станції
Тернопіль, ШОКОЛУ Олексію Антоновичу – колишньому машиністу тепловоза локомотивного депо Тернопіль, ЗАЙЦЕВУ
Леоніду Опанасовичу – колишньому черговому локомотивного депо Чортків, ПІДКОРИТОВІЙ Єлизаветі Олексіївні
– колишньому заступнику головного лікаря з лікувальної роботи відділкової клінічної лікарні станції Тернопіль, ВИХОРУ
Нестору Максимовичу – колишньому бригадиру колії Чортківської
дистанції колії, КАЛІНІЧЕНКУ
Григорію Матвійовичу – колишньому начальнику відділу
перевезень Рівненської дирекції залізничних перевезень,
ШПИЛЬКУ Ушерові Мусійовичу
– колишньому начальнику колійної машинної станції №123,
КРИВОШАПКО Вірі Олексіївні
– колишньому електромеханіку
зв’язку Здолбунівської дистанції
сигналізації і зв’язку.

