Валіза з несподіванками
У громадянина Росії, який їхав собі у приватних справах із Болгарії до Росії, у вагоні швидкісного потягу сполученням Софія-Москва чернівецькі митники під час проведення митного
контролю у господарській валізі серед інших
речей виявили цілу низку предметів, що мають
історичну і культурну цінність і підлягають
обов’язковому декларуванню.
Під час проведення особистого огляду пасажир
пред’явив лише старовинний портсигар із металу
білого кольору з рослинним орнаментом, гравіюванням та номером всередині. Однак “забув” про
сховані на дні валізи чашку з клеймом “WMP”, німецький бінокль у шкіряному футлярі часів Другої
світової війни, горн із металу, спиртівку для приготування кави, а також раритетний значок із відображенням свастики з написом по колу “National
sozialistische dap”. До цього раритетного зібрання
часів фашистської Німеччини у вигляді додатку
стала книга під назвою “Люди смутного времени”
1905 року видання “Брокгауз-Ефрон”, яка містила
в собі 9 оригінальних літографій, серед яких була
літографія О. Пугачова з гравюрою А. Грачова 1889
року. Завершувало “ексклюзивну” колекцію погруддя І. Тургенєва.
Експертиза, яку провели чернівецькі експертимистецтвознавці, підтвердила, що зазначені предмети підпадають під дію Закону “Про вивезення,
ввезення та повернення культурних цінностей в
Україну”, мають історичну та колекційну цінність
і можуть бути переміщені через митний кордон
України тільки на підставі дозвільних документів.
На самісінькому дні валізи були також приховані
ніж типу “КУКРІ” та металева зірочка (сюрікен) у
Колективи радіостанції та станції
Колодно вітають механіка радіозв’язку

Євгена Романовича ДЕРЖЕЦЬКОГО
із 55-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!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 30 ЛИПНЯ – 5 СЕРПНЯ
Упродовж 30 липня – 5 серпня на більшій частині території Львівської залізниці України переважатиме тепла, часом спекотна погода. У п’ятницю
переважно без опадів, вітер слабкий. Температура
вночі 10-15°, вдень 23-28°, місцями до 29° тепла. У суботу на
Закарпатті та в горах місцями короткочасний дощ, гроза, на
решті території переважно без опадів. Вітер змінний слабкий,
під час грози поривчастий. Температура вночі 12-17°, у горах
місцями 9-11°, вдень 25-30°, на Волині, Рівненщині до 31° тепла.
У неділю на більшій частині території магістралі місцями
короткочасний дощ, гроза. Температура надалі підвищиться вночі
до 13-19°, вдень 26-31°, на Волині, Рівненщині до 28-33° тепла. У
понеділок вночі місцями грозові дощі, вдень без істотних опадів,
температура істотно не зміниться. Холодний атмосферний
фронт обумовить у другій половині дня на заході Львівщини,
Волині, Закарпатті грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали, що поширяться в середу на більшу частину території залізниці. Температура у вівторок вночі 14-19, вдень 28-33°, у середу
вдень – 20-25°, при проясненнях на східних теренах і Закарпатті
до 26-29° вище нуля. У четвер у другій половині дня можливі грозові дощі (здебільшого на заході магістралі). Температура вночі
14-19°, вдень 23-28°, місцями при проясненнях до 30° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №395268 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 №009064
(2010 р.), видані ВП “Будівельне управління №1” БРОДЮК О.Ф.
● Посвідчення ЛВ №382206 та приміський квиток ф.4 №080444, видані
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2010 р. ГАНЖЕНКОВІ Є.В.
● Посвідчення ЛВ №426433, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2009 р. КВАСНИЦІ Р.С.
● Посвідчення №003688, видане
ВАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у 2007 р. ДЯКІВУ М.І.

Рада ветеранів Львівської дирекції залізничних
перевезень вітає з ювілеєм ветеранів праці дирекції
із 70-річчям!

Юрія Павловича ФЕДИША
Софію Іванівну БАРАНДІЙ
Ольгу Миколаївну СКРУТОВСЬКУ
Петра Миколайовича ПІХА
із 80-річчям!

чохлі з тканини. Висновок експертів підтвердив, що
ніж є холодною зброєю колючої дії, а сюрікен – холодною зброєю метальної дії.
Згідно із законодавством України, для придбання, ввезення в Україну та вивезення за її межі
холодної зброї необхідно мати спеціальний дозвіл
Міністерства внутрішніх справ.
На момент перетину митного кордону росіянин
не мав при собі жодних документів, які б дозволяли
йому переміщувати між різними країнами культурні
цінності та зброю.
На підставі названих статей відповідного Закону
України Чернівецька обласна митниця порушила
проти “колекціонера” з Росії кримінальну справу за
спробу ввезення в Україну контрабандним шляхом
історичних та культурних цінностей та зразків холодної зброї.
Григорій ЗАСЛАВЕЦЬ

Закарпатська обласна організація партії
“Відродження” сердечно вітає всіх
залізничників та ветеранів праці
Львівської магістралі з
Днем профспілки залізничників і
транспортних будівельників України!
Бажаю Вам та Вашим родинам міцного
здоров’я, щастя, благополуччя, довгих
років життя та Божого благословення!
Ярослав Афтанас, голова ЗООП “Відродження”
Ужгородська територіальна профспілкова
організація Львівської залізниці
сердечно вітає всіх залізничників та
ветеранів праці Львівської магістралі з
Днем профспілки залізничників і
транспортних будівельників України!
Бажаю Вам та Вашим родинам міцного
здоров’я, достатку, успіхів у роботі на
благо нашої галузі. Нехай кожен трудовий
день приносить Вам тільки радість!
Ярослав Афтанас, голова Ужгородської територіальної
профспілкової організації Львівської залізниці

Оголошення
Спілка інвалідів Львівської залізниці інформує інвалідів-залізничників про те, що на даний
час у спілці є інвалідні візки, що були у вжитку, і
гуманітарна допомога (одяг, що був у вжитку).
Звертатись щосереди з 10 до 12 год за
адресою: м. Львів-18, вул. Городоцька, 147.
Тел. 226-36-04.

● Посвідчення ЛВ №398206, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2009 р.
ЛЕЦЮКУ І.Р.
● Посвідчення ЛВ №386725, видане
ВП “Львівська дистанція колії” у 2010 р.
ЗАРВАНИЦЬКОМУ В.С.
● Посвідчення ЛВ №366428, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Ковель” у 2007 р. КУШНІРУК Ю.Л.
● Посвідчення ЛВ №373830, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Чернівці” у 2008 р. БІЛАНУ І.С.
● Посвідчення ЛВ №413088, видане
ВП “Мукачівський загін воєнізованої
охорони” у 2009 р. КЛИМОВИЧУ С.М.
● Посвідчення ЛВ №398768 та при-

міський квиток ф.4 №083648, видані
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2010 р.
ПОДОЛЮХУ І.І.
● Посвідчення ЛВ №427327, видане
ВП “Інформаційно-обчислювальний
центр” у 2010 р. ТАЛАНЧУКУ В.Б.
● Посвідчення ЛВ №333030, видане ВП “Дорожня стоматологічна
поліклініка станції Львів” у 2008 р.
ПУЗИЧ Н.М.
● Посвідчення ЛВ №392060, видане ВП “Будівельно-монтажний поїзд
№908” у 2009 р. ГУЛІКОВУ В.А.
● Посвідчення №002136, видане
Львівським технікумом залізничного
транспорту у 2008 р. МЯКОТІ Р.Г.

Ярославу Василівну ГРИНЧУК
Івана Дмитровича ПАВЛОВА
Мирославу Павлівну КАЛУЖНУ
Євстахія Миколайовича СОЛТИСА
із 90-річчям!

Василя Дмитровича КУЛИКА
Вітаємо щиро у День ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї,
Ще многії літа щасливої долі!
Адміністрація, профспілковий комітет та голова ради
ветеранів ВП “Станція Здолбунів” щиро вітають
колишнього оператора технічної контори, учасника
бойових дій Великої Вітчизняної війни

Валентину Іванівну ОГУРЦОВУ

із 90-річчям!
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за Ваші літа!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті удається!
Всіх благ земних, здоров’я і натхнення,
Хай світить Вам небесна височінь
І Божеє щодня благословення!
Дружина Ольга, доньки Ірина, Тетяна, зяті Микола,
Іван, онуки Інесса, Євген з любов’ю та найкращими
побажаннями вітають коханого чоловіка,
люблячого татуся та дідуся

Євгена Павловича ВАНЄЧКІНА
із 50-річчям!
Тебе рідненький раді ми вітати –
Твій День народження прийшов,
Бо ти для нас один-єдиний в світі
І зігріває нас твоя любов!
То ж хай міцним здоров’я твоє буде
І в радості минають дні твої,
Хай довго стукає ще серце в грудях
На щиру втіху всій твоїй сім’ї!
Ми дякуєм Богу, що ти у нас є,
Хай силу й здоров’я тобі він дає!
Родина та свати вітають дорогого та люблячого
чоловіка, батька та свата, стрільця Мукачівського
загону воєнізованої охорони

Івана Івановича ШУСТУ
із 55-річчям!
Нехай у Вас все буде, що потрібно –
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та щира нестаріюча душа!

Матуся Надія, батько Ярослав і сестра Христина
вітають дорогого синочка та брата, маляра ВП “Управління
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №6”

Володимира Ярославовича АНДРУСА
із Днем народження та іменинами!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде любові й тепла!
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина
На многії та благії літа!

