Музей історії Львівської
залізниці відновив свою експозицію дев’ять років тому,
гостинно відкривши двері
відвідувачам в одному з приміщень Будинку науки й техніки
локомотивного депо ЛьвівЗахід. Експонати музею, які
вдалося зберегти, розповідають про колишнє й нинішнє
життя нашої магістралі. Про
життєдіяльність найстарішої
в Україні залізниці розповідають і багаточисельні стенди,
які готуються саме в цьому
музеї. Тож робота тут ніколи
не припиняється, адже щоразу
потрібно готувати нові матеріали для виставок з нагоди
поважних дат і визначних подій
у житті залізниці.
– Музей історії Львівської залізниці відвідують гості нашого
міста, нашої держави, залізничники, учнівсько-студентська молодь,
шанувальники залізниці в Україні
і закордонні гості, – розповідає
завідувач музею історії Львівської
залізниці Роман Патик (на фото –
ліворуч). – Нещодавно наш музей
відвідали студенти з Канади, шанувальники залізниці з Німеччини,
Голландії, залізничник із Франції…
Серед відвідувачів були гості з
Англії, Австралії, США та інших
країн світу. З часу його заснування
маємо багато гарних відгуків, подяк, побажань від вдячних відвідувачів багатьма мовами світу. І для
нашого музею це дуже престижно.
Часто навідуються в музей студенти й не лише залізничних навчальних закладів. Практично щороку
двоє-троє студентів Львівського
національного університету імені
І. Франка звертаються до нашого
музею, аби зібрати матеріал для
написання курсових робіт на теми,

Канал

Колектив фінансово-економічної служби вітає
начальника відділу методології та автоматизації
бухгалтерського обліку

Тетяну Миколаївну ОХРІМЧУК

пов’язані із залізницею, або дещо
дотичні до її тематики. І ми завжди
сприяємо їм у цьому.
– Наступного року Львівська
залізниця святкуватиме своє
150-річчя. Які напрацювання є в
музею у плані підготовки до такої поважної дати?
– Разом із ветераном залізничного транспорту Юрієм
Семеновичем Томіним (на фото
– праворуч) ведемо пошукову роботу документів, різних матеріалів
про Львівську залізницю. Зокрема,
співпрацюємо зі Львівським історичним музеєм, Центральним
державним історичним архівом
України. Розуміємо, що багато
нової інформації практично неможливо знайти, бо і до нас писалися книги про історію нашої
залізниці, та все ж якісь деталі
віднаходимо. Нещодавно побували
в селі Клубівка, у меморіальному
музеї-садибі Героя України Георгія
Миколайовича Кірпи. Власне там
мали змогу плідно попрацювати
над експозицією, зокрема, над
описом експонатів для їх систе-

Програма

матизації, що в подальшому дало
б нам можливість працювати над
створенням буклету про музей-садибу Г. М. Кірпи.
– Над чим працюєте зараз?
– Роботи над підготовкою
виставкових стендів завжди достатньо, адже на залізниці відбувається чимало подій, у тому числі
офіційні зустрічі на найвищому
залізничному і державному рівні.
Зараз працюємо над виставкою до
Дня незалежності України. Тому,
як бачите, зараз музей нагадує
творчу майстерню – картон, папір,
фотокопії, які доводиться різати,
клеїти тощо. А в планах вже робота над виготовленням виставкових
стендів до Дня залізничника.
Розмовляла
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото автора
P.S. Поки матеріал готувався
до друку, фонди музею поповнилися новими музейними предметами.
Серед них – особистий однострій
Героя України Георгія Кірпи (на
фото), який передала до музею
родина Георгія Миколайовича.

Дата і час виходу

Львівська ОДТРК (12 канал)

“Західний експрес” 19.08 (четвер) о 19:50. Повтор 21.08 (субота) о 09:10

Івано-Франківська ОДТРК

“Західний експрес” 20.08 (п’ятниця) о 19:40. Повтор 23.08 (понеділок) о 08:00

Рівненська ОДТРК

“Західний експрес” 20.08 (п’ятниця) о 19:30. Повтор 23.08 (понеділок) о 08:50

Волинська ОДТРК

“Західний експрес” 20.08 (п’ятниця) о 20:15. Повтор 23.08 (понеділок) о 15:50

Тернопільська ОДТРК

“Західний експрес” 20.08 (п’ятниця) о 20:00. Повтор 23.08 (понеділок) о 20:00

Закарпатська ОДТРК

“Західний експрес” 21.08 (субота) о 18:45. Повтор 22.08 (неділя) о 12:10

Міська ТРК “Чернівці”

“Західний експрес” 21.08 (субота) о 18:35. Повтор 23.08 (понеділок) о 08:30

із ювілеєм!
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже – 55.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день!
Ваш ювілей – щаслива дата.
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід!
Отож прийміть найкращі побажання
Здоров’я, щастя та багато літ!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Даруєм Вам у цей святковий день!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
І радості земної, і тепла!
Профспілковий комітет та колектив
локомотивного депо Львів-Захід щиро вітають
старшого майстра, заступника голови профкому

Павла Андрійовича ЯБЛОНСЬКОГО
із 50-річчям!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя,
благополуччя, родинного тепла та злагоди,
любові, шани від близьких Вам людей,
наснаги та натхнення у здійсненні добрих справ!
Вам 50 – не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні й друзі теж!
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом!
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося
І добре серце не підкориться рокам!
Дружина, діти і родина вітають комірника
головного матеріального складу управління залізниці

Ігоря Степановича ЛЕСЬКІВА
із 50-річчям!
Із гарною датою щиро вітаєм,
Добра, довголіття, здоров’я бажаєм!
Хай квітне у серці твоїм доброта,
Щоб серце не знало ні лиха, ні зла!
Щоб радість, удача, любов і повага
І доля щаслива з тобою була!

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №420598,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у 2009 р.
КОЛОТИЛОВІ С.М.
● Посвідчення ЛВ №366316, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Ковель” у 2007 р. СИДОРУКУ М.С.
Колектив служби вагонного господарства висловлює
щирі співчуття інженеру служби
Дмитру Андрійовичу Омеляшу
з приводу тяжкої втрати –
смерті сестри.
Колектив ВП “Енергозбут” висловлює щирі співчуття заступнику
начальника підрозділу – начальнику Ужгородського регіонального
відділу з обслуговування споживачів електричної енергії Олексію
Івановичу Фрізі з приводу тяжкої
втрати – смерті батька
Фріги Івана Юрійовича.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 20-26 СЕРПНЯ
Упродовж 20-26 серпня на більшій частині території залізниці
переважатиме літня погода. У п’ятницю вночі та вранці місцями
пройдуть невеликі короткочасні дощі, вдень – здебільшого на Волині
та Рівненщині. Температура вночі 9-12°, у горах місцями 7-9°, вдень
19-24°, на Закарпатті до 25° тепла. Упродовж вихідних на більшій частині
території залізниці переважно без опадів, тільки вночі місцями можливі
невеликі дощі. Температура в суботу вночі 8-12°, у горах місцями 5-7°,
вдень 21-26°, на Закарпатті 23-28°. У неділю вдень до 24-29° вище нуля.
Тепла та переважно суха погода утримається і в перші дні наступного календарного тижня. У понеділок-вівторок температура вночі коливатиметься у межах 10-16°, вдень 25-30° тепла.
Надалі з північного заходу поширюватимуться прохолодні та вологі повітряні маси, що обумовлять короткочасні дощі, місцями з грозами
та градом. Тому в середу вночі 14-19°, вдень 18-23°, на Закарпатті та
Буковині 22-27° вище нуля. У четвер вночі 7-12°, вдень 19-24° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

