Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №223869,
видане ВП “Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2004 р.
ЧЕМЕРИСУ В.Ф.
● Посвідчення ЛВ №330053,
видане ВП “Перший загін
воєнізованої охорони” у 2009 р.
та дозвіл на носіння зброї ЛТС
№69, виданий лінійним відділом міліції на ст. Стрий у 2006 р.
МАРУЩАКУ Я.М.
● Посвідчення ЛВ №259932
(2008 р.) та службовий квиток
ф.3 №067651 (2010 р.), видані ВП “Самбірська дистанція
колії” ГЕНДІ В.М.
● Посвідчення ЛВ №332389
(2008 р.) та приміський квиток
ф.4 №090118 (2010 р.), видані
ВП “Самбірська дистанція
колії” МИЦАКУ В.Й.
● Посвідчення ЛВ №397718
(2009 р.) та службовий квиток
ф.3 №064480 (2010 р.), видані
ВП “Сарненська дистанція
колії” МАЛІЙЧИКУ І.С.
● Службовий квиток ф.3
№060990, виданий ВП “Колійна
машинна станція №125” у 2010 р.
БІЛЮ Я.І.
● Службовий квиток ф.3
№062279,
виданий
ВП
“Мостобудівельний поїзд №61”
у 2010 р. КОПИТЧАКУ П.Я.
● Приміський квиток ф.4
№007195, виданий ВП “ІваноФранківські
дорожні
механічні майстерні” у 2010 р.
МАКСИМІВУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №391491
(2009 р.) та службовий квиток
ф.3 №067912 (2010 р.), видані
ВП “Ківерцівська дистанція
колії” НЕЦЬКУ Р.А.
● Посвідчення ЛВ №214372,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у 2004 р.
ШЕВЧИК Н.О.
● Посвідчення ЛВ №383753,
видане ВП “Львівська дистанція захисних лісонасаджень” у
2009 р. САДОВОМУ М.Й.
● Приміський квиток ф.4
№077702,
виданий
ВП
“Мукачівська дистанція колії” у
2010 р. ПУШКАРОВИЧУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №388471
та службовий квиток ф.3
№058818,
видані
ВП
“Мукачівська дистанція колії” у
2010 р. БАБІНЦЮ В.О.
● Посвідчення ЛВ №420719
(2009 р.) та приміський квиток
ф.4 №088383 (2010 р.), видані
ВП “Пасажирське вагонне депо
Чернівці” ТОПОЛНІЦЬКІЙ Н.П.
● Посвідчення ЛВ №419741,
видане ВП “Господарська служба” у 2010 р. МОЧУРАДУ І.З.
● Посвідчення ЛВ №310286
(2008 р.) та приміський квиток
ф.4 №083301 (2010 р.), видані
ВП “Локомотивне депо Львів”
МАЛЕЦЬКОМУ В.В.
● Посвідчення ЛРЗ №005744,
видане ВАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у
2007 р. МЕЛЬНИКУ М.Д.
● Посвідчення ЛВ №398640
(2009 р.) та приміський квиток
ф.4 №083721 (2010 р.), видані
ВП “Моторвагонне депо Львів”
ГОРБОВОМУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №304181
(2008 р.) та приміський квиток
ф.4 №084343 (2010 р.), видані
ВП “Вагонне депо Клепарів”
БАБ’ЯКУ В.Л.
● Посвідчення ЛВ №423184
(2009 р.) та приміський квиток
ф.4 №081992 (2010 р.), видані
ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів ” ДЯКІВ В.П.

Ми неодноразово розповідали
і застерігали пасажирів, які втрачають пильність у вирі метушні
біля залізничних кас чи під час
подорожі поїздом, а разом із нею
втрачають і цінні речі, які за таких
обставин стають легкою здобиччю
для злодіїв. Така пригода мало не
трапилася влітку цього року із пасажиркою поїзда № 13 сполученням
Харків–Ужгород. Жінка, мабуть,
не сподівалася, що її особисті речі
впали в око подорожньому, який
замислив лиху справу. Спритний
зловмисник таки здійснив задумане, проте покарання за свій вчинок
йому уникнути не вдалося. Уже з
матеріалів слідства стало відомо,
що крадіжку двох мобільних телефонів та грошей Роман Г. 1996
року народження вчинив на перегоні Красне-Підбірці. На щастя, потерпіла вчасно виявила пропажу і
звернулася за допомогою до правоохоронців. За гарячими слідами
злочин було швидко розкрито.
Нещодавно в Залізничному
районному суді м. Львова відбувся суд над малолітнім крадієм.
Львівська міжрайонна транспортна
прокуратура підтримала державне
звинувачення проти неповнолітнього Романа Г. Під час судового

Апарат теркому та профспілковий актив
Ужгородської територіальної профспілкової організації
Львівської залізниці щиро вітає головного бухгалтера
Ужгородського теркому профспілки

Раїсу Миколаївну НУЖДАК
із ювілеєм!

засідання його вину було повністю
доведено матеріалами слідства,
зрештою Роман і сам визнав свою
провину. Від ув’язнення в тюремній камері злодія-невдаху врятувала лише та обставина, що на
момент скоєння злочину йому заледве виповнилося 14 років.
Враховуючи, що вказане суспільно-небезпечне діяння вчинене особою в неповнолітньому
віці, суд у відповідності до ст. 105
ч. 3 КК України звільнив Романа Г.
від суворого покарання та передав
його під нагляд опікуна. Завдані
потерпілій збитки відшкодовані
повністю. Постанова суду вступила в законну силу.
Стефан ВАЙДА,
помічник Львівського
транспортного прокурора

Від людей – подяка,
від залізниці – відзнака
Шановна редакціє!
Вирішив написати Вам листаподяку за сумлінне і доброзичливе
ставлення до своїх обов’язків працівниці залізниці. А приводом для
цього стала неприємна ситуація, у
яку я нещодавно потрапив. Якось,
їдучи дизель-поїздом із Тячева у
Виноградово, я випадково забув
цінний вантаж на полиці вагона.
Розповів про це провідниці вагона
Надії Йосипівні Лемак. Вона оперативно зв’язалася із колегами,
що обслуговували поїзд, у якому я
їхав вранці, і того ж дня цінний для
мене вантаж повернувся до мене.
У розмові з контролером-провідницею Надією Лемак я дізнався, що
вона вже багато років працює на
залізниці, є ветераном праці. Вона
розповіла, що того ж дня ще один
загублений вантаж знайшов свого
господаря. Мимоволі я подумав,

що, власне, ось такі чесні і людяні
працівники складають підгрунтя
поважного авторитету залізниці.
Як син колишнього залізничника
(батько працював багажним вагарем і за сумлінне ставлення до роботи був свого часу нагороджений
подякою Міністра шляхів сполучення СРСР), хотів би попросити
керівництво подякувати і відзначити контролера-ревізора моторвагонного депо Королево Надію
Лемак за сумлінне ставлення до
своїх обов’язків, за турботу та допомогу пасажирам. Сподіваюся,
що моя щира подяка буде опублікована в газеті “Львівський залізничник”, яку наша сім’я постійно
передплачує.
З повагою
Михайло САВЧУК,
житель міста Тячів,
директор ЗОШ І-ІІ ступенів

З нагоди ювілею прийміть щиросердечні
вітання! Ваш професіоналізм, багаторічна
послідовна та наполеглива праця зробили вагомий
внесок у розвиток профспілки і забезпечили
Вам повагу серед профспілкового активу.
Ми пишаємось тим, що нам випала можливість
працювати з Вами і разом досягати професійних
висот. Нехай доля шле Вам добра і щастя, міцного
здоров’я та достатку, а віра, надія та любов будуть
вірними супутниками на Вашому життєвому
шляху! Нехай тепло і затишок родинної оселі
надійно захищають Вас від негараздів! Живіть у
щасті, благополуччі та при доброму здоров’ї!

Профспілковий комітет та колектив
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” щиро вітають
начальника депо

Віктора Костянтиновича ФРУНЗУ
із 50-річчям!
На залізничному транспорті Віктор
Костянтинович працює вже 24 роки. За цей час
він подолав нелегкий професійний шлях від молодого фахівця до досвідченого керівника. Впродовж
трудової діяльності зарекомендував себе як технічно
грамотний спеціаліст, вимогливий і принциповий керівник. У трудовому колективі Віктор
Костянтинович Фрунза користується заслуженим
авторитетом і повагою.
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка щира осяє чоло!
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт –
Прожити бажаємо Вам до ста літ!

Колектив машиністів локомотивного депо Чернівці
сердечно вітає свого колегу машиніста тепловоза І-го класу

Тодора Михайловича ТОПАЛУ
із 45-річчям!
А велика родина – дружина Олена, дочка
Мар’яна, син Микола, брати Віктор, Петро,
Сергій, сестри Вероніка та Лівія, зять Вадим
– щиро вітає іменинника із народженням
онука Михайлика!
Хай щастя вікує у твоєму домі
І радість хай буде завжди!
Здоров’я козацького і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 10-16 ГРУДНЯ
Упродовж 10-16 грудня на території Львівської
залізниці внаслідок вторгнення арктичного повітря
очікується зимовий характер погоди, час від часу зі
снігопадами. У п’ятницю мокрий сніг та сніг, місцями налипання мокрого снігу на лінії електропередач (ЛЕП) та зв’язку,
хуртовина, на дорогах сильна ожеледиця. Вітер північно-західний – від помірного до сильного. Різке зниження температури вночі до 4-9°, у горах 11-13° морозу, вдень 0-5° нижче
нуля. У суботу вночі та місцями вдень невеликі опади снігу,
у східних регіонах та в горах із хуртовинами, у неділю часом
сніжитиме на Закарпатті та у східних районах магістралі.
Вітер південно-східний помірний, поривчастий. Температура
вночі 5-10°, у горах до 10-15° морозу, вдень 0-5°, у горах до
6-9° нижче нуля.
У понеділок невеликі, місцями помірні опади снігу, температура вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу. У вівторок місцями
невеликий сніг, нічна температура 7-12°, при проясненнях
13-15° нижче нуля, вдень 4-9°, на Закарпатті 1-6°, у горах
6-11° морозу.
Надалі переміщення південного циклону обумовить снігопади, які поширяться із Буковини, Івано-Франківщини і
Тернопільщини у західні регіони магістралі. Температура
вночі 9-14°, місцями при проясненнях 15-17° морозу, вдень 611°, у південно-східних районах магістралі 4-7° нижче нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Колектив ВП “Підзамчівська дистанція колії” висловлює щирі співчуття інженеру дистанції Галині Федорівні Шиманській з приводу
тяжкої втрати – смерті матері Барбари Зигмундівни.

