Колектив служби перевезень сердечно вітає
колишнього інженера технічного відділу служби

На залізничній станції Антонівка (Рівненська область)
відтепер функціонує єдиний
в Україні музей вузькоколійної залізниці. Це унікальне
зібрання експонатів презентує відвідувачам найдовшу
в Європі діючу залізницю із
шириною колії 750 мм.

Від Антонівки до станції
Зарічне 106 кілометрів. Цю відстань маленький потяг, який місцеві мешканці з любов’ю називають “поїздок” або “кукушка”, долає
за чотири години. Для мешканців
понад 100 сіл краю він – єдина
можливість вчасно і без проблем
дістатися на роботу чи до школи,
адже їздить він за графіком, у
будь-яку погоду, цілорічно.
На маршруті 16 станцій, кожній
із них місцева влада хоче надати
привабливого вигляду, пропагуючи вузькоколійну залізницю як
цікавий туристичний об’єкт, – інформує прес-центр залізниці. – В
Антонівці уже відкрили музей вузь-

● Посвідчення ЛВ №442635, видане ВП “Івано-Франківські дорожні механічні майстерні” у 2010 р.
МАЛЕЦЬКОМУ М.Р.
● Посвідчення ЛВ №394911, видане
ВП “Сарненська дистанція колії” у
2009 р. БУЧКОВІ В.С.
● Посвідчення ЛВ №428309, видане ВП “Будівельно-монтажний поїзд
№908” у 2010 р. ЦЕПІНЮ С.Й.
● Приміський квиток ф.4 №080231,
виданий
ВП
“Будівельно-монтажний поїзд №908” у 2009 р.
НОВОСАДУ С.Й.
● Посвідчення ЛВ №419902 та службовий квиток ф.3 №060480, видані
Управлінням залізниці у 2010 р.
НІЦІ О.А.
● Посвідчення ЛВ №415682, видане
ВП “Стрийська дистанція електропостачання” у 2010 р., та службовий квиток ф.3 №064038, виданий
Стрийським квитковим бюро у 2010 р.
ДУБОВСЬКОМУ Б.М.
● Посвідчення ЛВ №362468, видане
ВП “Вокзал станції Львів” у 2010 р.
ЛЕВУСЮ Ю.Б.
● Посвідчення ЛВ №362552, видане
ВП “Вокзал станції Львів” у 2010 р.
ІВАХ О.Я.
● Службовий квиток ф.3 №061141,
виданий ВП “Колійна машинна станція
№125” у 2010 р. ЗІНЬКОВІ П.Б.
● Посвідчення ЛВ №424188, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2009 р. СИРВАТЦІ Л.А.
● Службовий квиток ф.3 №062325,
виданий ВП “Мостобудівельний поїзд
№61” у 2010 р. ІЛЬЧИШИНУ І.В.
● Приміський квиток ф.4 №083640, виданий ВП “Моторвагонне депо Львів” у
2010 р. МАТЮШОК Т.М.
● Посвідчення ВК №07165809, видане Львівським міжрегіональним вищим професійно-технічним училищем
залізничного транспорту у 2009 р.
ДЕМЧУКУ В.І.

Інспекція з контролю виконання
висловлює щирі співчуття інспектору з контролю виконання Андрію
Степановичу Родичу з приводу смерті матері – Родич Ірини
Петрівни.
Колектив ВП “Енергозбут” висловлює щирі співчуття заступнику
начальника підрозділу, начальнику
Стрийського регіонального відділу
Тарасу Орестовичу Тітику та інспектору Івано-Франківського регіонального відділу Роману Орестовичу
Тітику з приводу тяжкої втрати –
смерті матері.
Колектив ВП “Стрийської дистанції електропостачання” висловлює щире співчуття електромеханіку
Андрію Васильовичу Коруженцю
з приводу смерті його батька.

Іванну Миколаївну СТОЛЯР
із 60-річчям!
Хай дні ідуть з повагою й любов’ю
Серед людської шани та хвали!
І проживіть у доброму здоров’ї
Хоча би до столітньої пори!
Нехай Вас щастя в житті не минає
Й всміхається небо завжди голубе,
Нехай негаразди обходять світлицю
І світиться щастям завжди майбуття!
Хай врода жіноча красою іскриться
І в серці жевріють палкі почуття!
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов – від родини, а ласка від Бога!
коколійки та відсвяткували відкриття етнотур-фесту “Бурштиновий
шлях” (саме Рівненщина славиться своїми родовищами бурштину в
Україні та за її межами). Відтепер
щороку черговий етап цього фестивалю святкуватимуть на кожній
із 16 зупинок вузькоколійки. А на
відкритті “Бурштинового шляху”,

що його святкували в Антонівці
впродовж трьох днів, відвідувачам
запропонували не лише музичні
розваги, але й прогулянку лісом,
збирання грибів та ягід, численні
“антонівчанські” наїдки та смаколики і, звичайно, пізнавальні
поїздки найдовшою у Європі вузькоколійкою.

Колектив та профспілковий комітет ВП
“Вагонне депо Дрогобич” щиро вітає начальника депо

Миколу Кузьмича КОСОВАНА
із Днем народження!
Бажаєм здоров’я, гарних подій,
Здійснення задумів, планів і мрій!
Щастя квітучого, злетів найвищих,
Шляхів до мети легких і найближчих!

Завідувач квитковими касами та колежанки по
роботі вітають квиткового касира вокзалу станції Львів

Ірину Яківну ПІСЕЦЬКУ
із 55-річчям!
Бажаємо натхнення, завзяття, здоров’я міцного,
І щастя, і всякого блага земного!
І посмішок світлих, і ніжності квітів,
І друзів надійних, і свіжого вітру!

Керівництво і профспілковий комітет
ВП “Будівельно-монтажний поїзд” служби електропостачання
вітає машиніста тепловоза

Богдана Михайловича БАБЧИКА
із 60-річчям!
Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть!
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
Колектив ВП “Івано-Франківська дистанція сигналізації і
зв’язку” щиро вітає заступника начальника дистанції з СЦБ

Стефана Йосиповича ЛУЦИКІВА
із 50-річчям!
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте!
Хай думи ніколи спочину не знають,
Хай руки, мов крила, внучат пригортають!
Хай серце тріпоче бадьоро, як нині,
Живіть до ста років в своїй Україні!
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Як ласки від Бога, людського добра
На многії, довгі й щасливі літа!

Сподіваюся
на допомогу залізничників
ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 9-15 ЛИПНЯ
Упродовж 9-15 липня на більшій частині території Львівської
залізниці переважатиме тепла, місцями спекотна погода. У
п’ятницю переважно без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень
20-25°, на Закарпатті та заході Волині при проясненнях місцями до 27°
тепла. У суботу вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний слабкий, при грозі поривчастий. Температура вночі
13-18°, у горах місцями 9-12°, вдень 23-28°, на Закарпатті 25-30° тепла. У
неділю впродовж доби місцями на всій території залізниці короткочасний
дощ, можлива гроза. Лише на Волині без істотних опадів. Вночі 14-19°,
вдень 26-31°, у горах місцями 20-25° тепла.
У понеділок на більшій частині території магістралі без істотних
опадів, тільки на Івано-Франківщині, Буковині, на півдні Тернопільщини
та в горах короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 14-19°,
вдень 27-32°, на Закарпатті до 33° тепла. У горах вночі місцями 11-13°,
вдень 20-25° вище нуля.
Надалі без істотних опадів, вночі стовпчик термометра коливатиметься в межах 14-20°, у горах місцями 10-14°, вдень 27-32°, на Закарпатті та
Волині місцями 33-35° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

На адресу редакції надійшов лист від колишнього залізничника
Анатолія Павловича Устюгова, у якому він звертається за допомогою до
всіх людей, небайдужих до чужого горя.
“Я – пенсіонер Стрийської дистанції колії. Спіткала мене біда – я
тяжко захворів. У Львівському державному онкологічному центрі мені
зробили дуже складну операцію. На лікування потрібні великі кошти, а
грошей нема. Звертався з проханням про матеріальну допомогу, але
цих грошей вистачило ненадовго. Щоб вижити, довелося брати позику.
Пенсія у мене теж невелика, а лікування дуже дороге. І дуже хочеться
жити. Маю борги, які треба віддавати. Живемо з дружиною-пенсіонеркою і донькою-інвалідом з дитинства по зору.
Я виріс без батьків, тож допомоги чекати нізвідки. Маю надію лише
на колег-залізничників і просто щирих та добрих людей. Прошу всіх небайдужих допомогти мені в біді”.
З повагою
Анатолій Павлович УСТЮГОВ
Благодійні внески можна переказувати на адресу:
Перша Львівська філія ВАТ “Кредобанк”
МФО 325365
Рахунок 2625001127822
№ картки 4382535500322339
Устюгову Анатолію Павловичу

