Нещодавно при перетині українсько-румунського кордону на залізничній станції Вадул-Сірет
чернівецькі митники вилучили у громадянина
України велику кількість старовинних предметів – монет, паперових грошей, старовинних
світлин, які він, без попереднього декларування,
намагався незаконно вивезти за межі України.
Тільки фотографій, на яких зафіксовані військові
дії Другої світової війни і які у свій час були захоплені радянськими військовими у вигляді трофеїв під час бойових дій на території фашистської Німеччини та країн-сателітів, було понад
1 тисяча 200 штук.
Окремим розділом у колекції “фотоаматора”
представлені унікальні фотографії зі спецфонду МВС
України часів Радянського Союзу, зроблені штатними
фотографами МВС на матчах київського “Динамо” як

підзвітної команди, на яких зображені видатні спортивні постаті – Андрій Біба, Валерій Лобановський, Олег
Базилевич та інші зірки непереможної футбольної команди 60-70-х років минулого століття.
За повідомленням співробітників обласного відділу Державної служби контролю за переміщенням
культурних цінностей через державний кордон, ці
рідкісні спортивні фото жодного разу не друкувалися
в періодиці.
Яким чином військові і спортивні фотораритети
потрапили до рук правопорушника і з якою метою він
намагався їх вивезти за межі України? На це питання
дадуть відповідь слідчі, які ведуть кримінальну справу,
порушену проти колекціонера історичної старовини.

20 березня цього року приблизно о 21 годині у Львові на перехресті вул. Щирецької
та Кульпарківської, мій 17-річний син Сергій,
спіткнувшись на бордюрі, впав і тяжко травмувався. Стікаючи кров’ю, він перейшов дорогу і добрався до будинку, у якому ми живемо. Сусіди – молоді хлопці, побачивши мого сина травмованим,
посадили його біля сусіднього під’їзду, викликали
швидку допомогу і повідомили мене, що із сином
сталася біда.
Бригада швидкої допомоги приїхала через 20
хвилин після виклику. Лікар обробив рану і запропонував відвести потерпілого до 8-ї міської лікарні.
Після обстежень з’ясувалось, що в Сергія відкрита
черепно-мозкова травма, тож терміново викликали завідувача відділення і під його особисту відповідальність сина відправили на операцію, яка
тривала з півпершої ночі до п’ятої години ранку.
Операція пройшла успішно і Сергій почав одужувати. Завдячую цим особистій опіці нейрохірурга
Костянтина Петровича Крачковського, який через

місяць успішно провів другу операцію.
Згадуючи ці нелегкі для мене дні, думаю про те,
що завдяки добрим людям, які в цей період зустрілися на життєвому шляху мого Сергія і доклали
зусиль, щоб врятувати його, сталося диво. До того
ж, коли я перебувала поруч із сином у лікарні, вся
моя родина і рідна мені служба колії (всі без винятку) підтримували мене матеріально, збирали гроші
на лікування сина.
Зараз мій син Сергій цілком здоровий, про що
свідчать обстеження, які були проведені на моє
прохання після погодження із Євгеном Павловичем
Гретченком – завідувачем нейрохірургічним відділенням Клінічної лікарні Львівської залізниці та
нейрохірургом цього медичного закладу Богданом
Вікторовичем Бондарчуком.
Усім добрим людям – моя велика і щира материнська подяка.
Лариса ГОРДІЄНКО,
інженер першої категорії
служби колії, профгрупорг.

Вважати
недійсними
● Приміський квиток ф.4
№006648, виданий ВП “Львівська
дистанція колії” у 2009 р.
ЖАКУ А.І.
● Посвідчення ЛВ №371929,
видане
ВП
“Локомотивне
депо Ковель” у 2008 р.
МИХАЙЛЮКУ М.В.
● Посвідчення ЛВ №294867,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у 2007 р.
КРАВЧИК Г.М.
● Посвідчення ЛВ №354073, видане ВП “Станція Мостиська-2”у
2009 р. САМОЇЛ Г.В.
● Посвідчення ЛВ №402026,
видане ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у 2010 р.
ГОРАЛЬКОВІ А.Р.
● Посвідчення ЛВ №414415,
видане ВП “Локомотивне депо
Львів” у 2009 р. ЦЕБРИКУ М.Я.
● Приміський квиток ф.4
№107901,
виданий
ДЗ
“Клінічна
лікарня
ДТГО
“Львівська залізниця” у 2008 р.
МЕНЬНИЧЕНКОВІ Б.В.
● Посвідчення ЛВ №386753
та службовий квиток ф.3
№062458, видані ВП “Львівська
дистанція колії” у 2010 р.
ЧЕРВОНЯКУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №440438,
видане
ВП
“Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2010 р.
ІВАНИШИНУ В.М.
Колектив господарської служби сумує з приводу смерті колишнього головного бухгалтера
служби
СУДАКОВОЇ Раїси Федорівни
і висловлює співчуття рідним та
близьким покійної.
Колектив служби контролю та
внутрішнього аудиту висловлює
щирі співчуття старшому ревізору
служби Валентині Михайлівні
Фрізі з приводу тяжкої втрати –
смерті чоловіка.

Григорій ЗАСЛАВЕЦЬ

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 13-19 СЕРПНЯ

Колеги по роботі щиро вітають
секретаря станції Ковель

Світлану Яківну РИБЧУК
із 55-річчям!
У день народження бажаємо
Радості, сонця й тепла!
Щоб завжди усміхалися очі,
А душа молодою була!
Нехай життя квітує буйним цвітом,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!

Колектив служби колії щиро вітає
провідного інженера відділу механізації

Наталію Антонівну ШАЛЮ
із Днем народження!
Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, радість
Та вічно нестаріюча душа!

Працівники служби контролю та внутрішнього
аудиту залізниці щиро вітають начальника служби

Богдана Івановича СЛІВІНСЬКОГО
із Днем народження!
Везіння Вам великого бажаєм,
Здобутків гарних, сили на сто літ!
Нехай Вам сам Господь допомагає
Зробити кращим непростий цей світ!
Живіть, не знаючи ні смутку, ні печалі,
Хай чари кришталеві задзвенять!
Ми їх за Вас так щиро підіймаєм,
Дай Боже їх щороку наливать!

Колектив станції Рава-Руська щиро вітає
агента з передачі вантажів на прикордонній станції

Андрія Ярославовича СТАДНИЦЬКОГО

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

із 40-річчям!
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!
Співробітники, колеги, друзі з Ужгородської
пасажирської вагонної дільниці щиро вітають
начальника поїзда №14 Ужгород-Харків

Михайла Петровича ГАЛАЯ
із Днем народження!
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми!
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

ОГОЛОШЕННЯ
4 вересня 2010 року о 14:00 год відбудеться зустріч випускників групи
4Р-18 Львівського технікуму залізничного транспорту, випуску 1999 р.
Місце збору – головний вхід в управління Львівської залізниці.
Контактний телефон – 097-581-31-02

