У футбольних “перегонах” перемогли львів’яни
Колектив відділення фізіотерапії Клінічної лікарні Львівської
залізниці вітає масажиста кабінету реабілітації

Минулих вихідних у спорткомплексі
Львівського ФСК “Локомотив” відбулися фінальні змагання чемпіонату залізниці з мініфутболу. Мабуть, зайвим буде описувати читачам атмосферу, яка панувала того дня біля
і безпосередньо на футбольному майданчику,
адже не секрет, що саме футбольні турніри,
які відбуваються в рамках залізничних змагань,
викликають найбільший інтерес серед уболівальників, а перемога в цих змаганнях є чи не
найбажанішим трофеєм для команди будь-якого
відокремленого підрозділу магістралі.

За підсумками відбіркових етапів, які відбулися у
дирекціях залізничних перевезень, де у фіналі зустрілися п’ять найсильніших команд, які представляли пасажирське вагонне депо Львів, Тернопільську дистанцію
електропостачання, станцію Чоп, Рівненську дирекцію
залізничних перевезень та моторвагонне депо Коломия.
Саме тому про фаворита турніру завчасно не йшлося.
Усе з’ясувалося безпосередньо у грі. Серйозність своїх
намірів черговий раз завоювати кубок чемпіонів продемонструвала команда пасажирського вагонного депо
Львів. У матчі проти команди Тернопільської дистанції
електропостачання львів’яни каменя на камені не залишили від суперника – 11:1. Дещо скромніше, проте не
менш упевнено на турнірі почувалися гравці команди
Рівненської дирекції, які завдали поразки тернополянам
із рахунком 6:1. “Міцним горішком” для Львова і Рівного
виявився дружний гурт зі станції Чоп. Тож “розколоти” його обидвом фаворитам удалося лише завдяки
серйозним зусиллям – 3:1 та 2:0 відповідно. Основна інтрига збереглася за очним протистоянням команд пасажирського депо Львів та Рівненської дирекції. До слова, у
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Мирославу Анатоліївну БІЛЕЦЬКУ
із 55-річчям!
Радісно друзям сьогодні складати
Щирі вітання в знак славної дати!
Хай подарує здоров’я Вам доля,
Усмішка не зникне з обличчя ніколи!
Хай Ваше серце – найбільше з сердець,
Щастям наповниться аж по вінець!

цьому надзвичайно напруженому двобої принципові суперники так і не змогли виявити переможця – 2:2. Таким
чином, обидві команди розгорнули заочну суперечку, у
якій важливе значення мали не лише перемоги над рештою суперників, а й різниця забитих-пропущених м’ячів.
Так, аби випередити на фініші суперників зі Львова,
рівненчанам необхідно було в останньому матчі проти
команди моторвагонного депо Коломия забивати 11 “сухих” голів. Така установка на найважливіший поєдинок
турніру, мабуть, сильно розхвилювала рівненських футболістів, бо вже у дебюті гри вони поступалися хлопцям
із Коломиї з рахунком 0:2. Та згодом “рівненський локомотив” набрав необхідну швидкість, зрівнявши рахунок і
в підсумку довівши його до розгромного – 8:2. На жаль,
навіть така впевнена перемога стала для них слабкою
втіхою, адже за рівної кількості очок у турнірній таблиці
перше місце і титул чемпіона Львівської залізниці з міні
футболу виборола команда пасажирського депо Львів.
Трійку призерів замкнули футболісти з Чопа. За ними у
заліку фінішували відповідно залізничники з моторвагонного депо Коломия та тернопільські енергетики.

Дата і час виходу

Львівська ОДТРК (12 канал)

“Західний експрес” 30.09 (четвер) о 19:50. Повтор 02.10 (субота) о 09:10

Івано-Франківська ОДТРК

“Західний експрес” 02.10 (субота) о 21:30. Повтор 03.10 (неділя) о 08:45

Рівненська ОДТРК

“Західний експрес” 04.10 (понеділок) о 21:50. Повтор 05.10 (вівторок) о 08:50

Волинська ОДТРК

“Західний експрес” 01.10 (п’ятниця) о 20:10. Повтор 02.10 (субота) о 10:00

Тернопільська ОДТРК

“Західний експрес” 01.10 (п’ятниця) о 22:15. Повтор 04.10 (понеділок) о 22:15

Закарпатська ОДТРК

“Західний експрес” 02.10 (субота) о 18:45. Повтор 03.10 (неділя) о 12:10

Міська ТРК “Чернівці”

“Західний експрес” 02.10 (субота) о 18:35. Повтор 04.10 (понеділок) о 08:30

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №388133 (2009 р.) та
службовий квиток ф.3 №061877 (2010 р.),
видані ВП “Підзамчівська дистанція колії”
ЛЮТОМУ М.Б.
● Посвідчення ЛВ №352749, видане
ВП “Мостобудівельний поїзд №61” у 2010 р.
ГОЛУБКОВУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №387221, видане
ДЗ “Відділкова клінічна лікарня станції
Тернопіль” у 2010 р. ОСЄЦЬКІЙ О.М.
● Посвідчення ЛВ №304485 (2008 р.) та посвідчення члена Лікарняної каси ЛК №022299
(2009 р.), видані ВП “Вагонне депо Клепарів”
ГІРНИКУ Р.М.
● Посвідчення ЛВ №398199, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2009 р.
МАКСИМІВУ Б.Я.
● Посвідчення ЛВ №389934, видане ДП
“Львівтранспроект” у 2010 р., перепустку
на вхід в управління Львівської залізниці
№51, видану ВП “Господарська служба” у
2010 р. та членський квиток Лікарняної каси
ІВАНЕЙКУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №391009, видане
ВП “Моторвагонне депо Коломия” у 2010 р.
МАРУСЯКУ Р.А.
● Диплом Б №966540, виданий
Здолбунівським МПТУ №3 у 1980 р.
РОМАНЮКУ М.П.
● Посвідчення ЛВ №415908, видане ВП
“Львівський центр механізації колійних
робіт” у 2010 р. ЯКОВЛЕВІЙ Н.Б.
● Посвідчення ЛВ №418787, видане ВП “Вокзал
Ужгород” у 2010 р. ІЛЬНИЦЬКОМУ Й.В.

Колектив ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень” висловлює співчуття начальнику відділу
перевезень – заступнику начальника
дирекції Володимиру Валентиновичу
Мокроусову з приводу передчасної
смерті сестри
ЩЕПАНСЬКОЇ Галини Валентинівни
– колишнього локомотивного диспетчера відділу перевезень дирекції.

Колектив господарської служби сердечно вітає
завідуючу господарством служби

Ольгу Федорівну ШТУРИН
із 50-річчям!
Розквітли троянди сьогодні для Вас
У цей ювілейний урочистий час,
Ясніше засяяло сонце в житті,
А Ви, як завжди – неповторні такі!
Тож щастя без меж, веселих доріг,
Добра і достатку на рідний поріг,
Багато звершень, досягнень, краси,
І сотню років – з води і роси!
Колеги по роботі ВП “Станція Ковель” щиро
вітають головного бухгалтера станції

Людмилу Петрівну ТАРАНЕВИЧ
із 50-річчям!
Хай молодість Ваша ще довго квітне,
Усмішка сяє на вустах.
Хай лише хороше, радісне, привітне
Вам у житті перетинає шлях.
Хай цвіте й не в’яне із роками доля,
Хай щасливих літ зозуля накує,
Хай роса дасть сили, а вода здоров’я,
А ми вдячні Богу, що Ви у нас є!
Профспілковий комітет і колектив ВП “Львівський завод
залізобетонних конструкцій” вітає слюсаря-ремонтника заводу

Романа Григоровича КУНИНЦЯ
із 60-річчям!
Висловлюємо Вам, шановний Романе
Григоровичу, сердечну подяку за багаторічну
сумлінну та плідну працю на нашому заводі
і бажаємо Вам здоров’я, щастя, життєвої
наснаги, витримки, бадьорості духу, любові
та поваги від близьких, добра від людей,
успіхів у справах, довгих років життя!
Колектив стрілецької команди з воєнізованої охорони вантажів
та об’єктів на станції Львів ВП “Перший загін воєнізованої
охорони” від щирого серця вітає начальника варти

Богдана Михайловича СКРИПА
із 50-річчям!

З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!
Хай Господь усюди з Вами буде,
А Божа Матір візьме Вас під свій покров,
Хай Вас шанують й поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!
Колектив станції Гніздичів щиро вітає начальника станції

Ярослава Йосиповича СЕМЕНА
із 45-річчям!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 1-7 ЖОВТНЯ
Упродовж 1-7 жовтня на більшій частині території залізниці утримається прохолодна суха погода, тільки наприкінці періоду можливі опади.
У п’ятницю слабкі, вночі місцями помірні опади дощу, мряки, у високогір’ї з
мокрим снігом. Температура вночі 1-6° тепла, у горах близько нуля, у високогір’ї до
0-2° морозу, вдень 6-11°, на Закарпатті 9-14° тепла. Упродовж вихідних переважно
суха, прохолодна погода. Температура вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту, у горах і
в повітрі заморозки 0-3°, вдень 8-13°, на Закарпатті 12-17° вище нуля.
У понеділок-вівторок буде сухо, нічна температура знижуватиметься від 2° морозу до 3° тепла, у горах місцями до 5° морозу, вдень 7-12° тепла, на Закарпатті
вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°, вдень 13-18° вище нуля.
Надалі, починаючи із Закарпаття, на всій території залізниці задощить, у горах
можливий мокрий сніг. Нічна температура у середу близько нуля, на Закарпатті до
1-4° тепла, на решті території при проясненнях до 0-2° морозу, вдень 5-10° тепла. У
четвер вночі до 1-6° , вдень 6-11°тепла, на Закарпатті 13-18° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Хай втіляться в життя усі надії,
Здійсняться задуми, сповняться всі мрії!
Хай доля буде щедра і ласкава,
Хай щастя буде справжнім і рясним!
Земля, щоб гарні квіти дарувала,
А небо було мирним і ясним!
Колектив ВП “Львівська механізована дистанція
вантажно-розвантажувальних робіт” вітає головного
інженера комерційної служби та маркетингу

Антона Вікторовича ПОДАРЕВСЬКОГО
із 30-річчям!
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії!
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки!

