ІЗ ЗАЛИ СУДУ

ПРИВІТАННЯ

Львівська міжрайонна транспортна прокуратура
підтримала державне обвинувачення в Залізничному
районному суді м. Львова у кримінальній справі за обвинуваченням Олександра Сергійовича Мухаметіна
за ст.ст. 185 ч.2, 309 ч.2 та 310 ч.2 Кримінального
Кодексу України, які передбачають покарання за повторне викрадення чужого майна, незаконне виготовлення і зберігання наркотичних засобів без мети збуту та посів конопель.
Варто зазначити, що засуджений О. Мухаметін неодноразово обирав для злочинних “промислів” об’єкти залізниці.
Перебуваючи у поїзді сполученням Сімферополь–Чернівці,
він викрав у пасажира мобільний телефон та інше майно
на загальну суму 1500 грн. У поїзді сполученням Львів–
Ковель незаконно заволодів майном іншого пасажира на

суму 350 грн. А в січні 2011 року, перебуваючи на території
ВП “Вагонне депо Клепарів”, двічі вчинив крадіжку магістральної частини повітророзподільника вагона, завдавши
залізниці збитків на суму 900 грн. Крім того, слідчі органи
довели, що О.Мухаметін у травні 2010 року здійснив незаконний посів та вирощував коноплі, з яких виготовляв
наркотичний засіб. 12 січня цього року його затримали
правоохоронці і виявили та вилучили, згідно з висновком
експерта, понад 11 грамів канабісу (марихуани).
За вчинені злочини вироком Залізничного районного
суду м. Львова від 14 квітня 2011 року О. Мухаметіна засуджено на 4 роки 4 місяці позбавлення волі. Вирок суду набув
законної сили.
Стефан ВАЙДА, помічник Львівського міжрайонного
транспортного прокурора, старший радник юстиції

ПОДЯКА

ПРИВІТАННЯ

Колектив станції Любінь Великий
щиро вітає чергового по станції

Дякую за підтримку
у скорботний час

Леоніда Михайловича КОНАЩУКА

У важкий період, коли втрачаємо найдорожчих
для нас людей, ми особливо потребуємо підтримки
знайомих, колег, друзів – усіх небайдужих людей,
які розділять з нами сум та біль. Їхнє добре слово, дружній потиск руки додають сил, заспокоюють
душу, допомагають відновити внутрішню рівновагу.
Висловлюю сердечну вдячність за розуміння,
турботу та моральну підтримку усім, хто відгукнувся зі щирими співчуттями у зв’язку зі смертю
моєї матері, хто розділив зі мною цей біль непоправної втрати. Хай Господь Бог оберігає Вас та
Ваших близьких від усіх негараздів і посилає міцне
здоров’я та довгі роки життя.
З повагою
Олександр Єфіменко,
перший заступник начальника
ДТГО “Львівська залізниця”

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Приміський квиток ф.4 №081581, виданий
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2010
р. ШАФРАНУ М.Д.
● Посвідчення ЛВ №218719, видане
ВП “Пасажирська служба” у 2010 р.
БАЇК Т.В.
● Посвідчення ЛВ №344651, видане
ВП “Стрийська дистанція електропостачання” у 2009 р. КІНАЛЮ І.В.
● Посвідчення ЛВ №373224, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у
2008 р. ОСИПЧУК І.В.
● Посвідчення ЛВ №441812, видане
ВП “Локомотивне депо Ковель” у 2010 р.
ШЕРЕМЕТІ Р.М.
● Службовий квиток ф.3 №009066, виданий
ВП “Тернопільська дистанція колії” у 2011 р.
БОНЧКОВСЬКІЙ Т.А.
● Посвідчення ЛВ №439987 (2010 р.) та службовий квиток ф.3 №007385 (2011 р.), видані
ВП “Рівненська дистанція колії” УСАЧУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №436264, видане
ВП “Станція Здолбунів” у 2010 р.
ДЕНИСЮКУ К.В.
● Посвідчення ЛВ №368195, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у
2010 р. РОЖДЕСТВЕНСЬКІЙ А.Л.

із 60-річчям!
А роки летять, ніби птиці,
І не вертають ніколи назад!
Наче вчора було тільки тридцять,
А сьогодні прийшло шістдесят!
Хай квіти зів’януть на сильнім морозі,
Та Ви щоб цвіли і цвіли!
Частіше всміхались на життєвій дорозі
Та на сторіччі своїм ще чарку пили!

Керівництво ДТГО “Львівська залізниця” від імені
колективу Львівської магістралі щиро вітає зі
славним ювілеєм – 60-річчям від Дня народження –
колишнього начальника Ужгородського відділка

Андрія Даниловича ФЕДЧЕНКА!
Шановний Андрію Даниловичу! Значну частину свого
життя Ви присвятили залізниці. Понад чверть століття віддавали їй сили, жили її проблемами і здобутками. Пройдений
трудовий шлях – під силу тільки надзвичайно талановитим
і умілим людям. Досвід, компетентність і воістину невичерпна енергія, відданість обраній справі і уважне ставлення до
колег – це те, що робить Вас мудрим і виваженим керівником,
що стало запорукою успіхів і звершень на відповідальних залізничних посадах. Упродовж того часу, коли Ви очолювали
Ужгородський відділок Львівської залізниці, залізнична справа
на теренах Закарпаття мужніла та розвивалася.
З нагоди ювілею Вам найкращі слова і найщиріші побажання! Нехай справедливість і добро, які є Вашими найважливішими чеснотами, зігрівають усіх, хто має щастя спілкуватися з Вами! Хай у всіх починаннях Вас супроводжує вдача,
розуміння і підтримка з боку колег і однодумців, а будь-яка
справа приносить задоволення та творчі перемоги. Нехай у
всіх Ваших справах супутниками будуть визнання, успіх, повага друзів та любов ближніх!
Доброго здоров’я Вам, Божого благословення, сімейного
благополуччя. Хай доля завжди і всюди буде щедрою до Вас,
хай дарує безмежне людське щастя, життєве і творче довголіття! Зичимо, щоб Ваше життя і надалі було змістовним, багатим на задуми, які принесуть благо суспільству, а
Вам – відчуття задоволення та значимості Вашої праці.
Радості, добра, миру Вам та Вашій родині!
Богдан ПІХ, начальник ДТГО “Львівська залізниця”

Колектив локомотивного депо Львів щиро вітає
провідного інженера з організації та нормування праці

Тетяну Володимирівну ГРИГОРУК
із ювілеєм!

ОГОЛОШЕННЯ

Наказом начальника ДТГО “Львівська залізниця” від 16.03.2011 року №209/ВОН створено
Інформаційно-консультаційний центр по роботі зі
споживачами електричної енергії (ІКЦ).
За інформацією звертатись за тел.: 226-80-86

ПОГОДА

ïðîãíîç ïîãîäè íà 3-9 ÷åðâíÿ 2011ð.
Упродовж 3-9 червня на більшій частині території залізниці зберігатиметься тепла, часом спекотна погода.
У п’ятницю переважно в прикарпатських областях очікуються грозові дощі, в
окремих районах сильні зливи, град, шквали. Вітер від слабкого до помірного, під
час грози подекуди шквалисті пориви 15-20 м/сек. Температура вночі 12-17°, на
Закарпатті до 17°, у горах місцями 9-11°, вдень 25-30°, на Волині, Рівненщині місцями до 32° тепла.
На вихідні здебільшого в прикарпатських областях місцями короткочасний дощ,
гроза, вдень на Закарпатті та в горах короткочасні дощі, гроза, місцями сильні зливи,
град, шквали. Вітер північно-східний слабкий, під час грози поривчастий. Температура
вночі 10-15°, на Закарпатті 12-17°, в горах місцями 7-9°, вдень 23-28°, на Волині,
Рівненщині та Закарпатті до 25-30° тепла.
У понеділок погода істотно не зміниться – переважно вдень у прикарпатських областях місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди сильні зливи, шквали.
Температура вночі 10-15°, в горах вдень 24-29°, на Волині місцями до 30° вище
нуля.
Надалі очікується суха спекотна погода, тільки ще у вівторок здебільшого на
Закарпатті та в горах місцями грозові дощі. Температура вночі 10-16°, на Закарпатті
13-18°, вдень у вівторок 24-29°, на Волині, Рівненщині та Закарпатті до 30° тепла, у
середу-четвер 25-31°, на Волині, Рівненщині місцями 30-33° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

У день народження ми від душі вітаєм,
Бо ти сьогодні краща за усіх,
Здоров’я, щастя, радості бажаєм,
Прийми вітання від колег своїх!
Хай молодість ще довго квітне,
Усмішка сяє на вустах!
Хай лиш хороше, радісне й привітне
Тобі в житті перетинає шлях!

Колектив служби контролю та внутрішнього аудиту
залізниці щиро вітає старшого ревізора служби

Надію Євгенівну ДЕРЕШ
із 55-річчям!
Невблаганні літа відраховують весни...
Зупиніться на мить, не спішіть, не летіть!
Новий день виплітає із мрій перевесло,
Щоб із дружніх вітань сніп тугий перевить!
Хай квітує любов на життєвому полі,
Хай світанки дарують наснагу щодня!
Хай крізь хмари й тумани всміхається доля,
Килимами дороги встеляє весна!

Колектив їдальні залізничного технікуму
щиро вітає завідуючого їдальні

Андрія Володимировича ЛЕСИКА
із 45-річчям!

Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла!
В житті Вам злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була!
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Любові щиро Вам бажаєм,
І хай Вам Бог допомагає!

Рідні та близькі вітають машиніста
локомотивного депо Мукачево

Богдана Олексійовича АРЕНДАЧА
із золотим ювілеєм!

СПІВЧУТТЯ

Колектив державного закладу “Клінічна
лікарня ДТГО “Львівська залізниця”
глибоко сумує з приводу передчасної
смерті лікаря-рентгенолога міжнародного
центру ендоурології
ГАРБАРА Назара Ярославовича
та висловлює найщиріші співчуття
родині померлого.
Колектив та профспілковий комітет
ВП “Локомотивне депо Львів” глибоко
сумує з приводу смерті колишнього головного інженера депо
ФЕДІНА Віктора Григоровича
і висловлює щирі співчуття родині з
приводу тяжкої втрати чоловіка, батька і
дідуся. У ці скорботні дні щиро поділяємо
сум і тугу близьких та рідних покійного.
Колектив пасажирської служби висловлює щирі співчуття помічнику начальника служби з кадрів Ігорю Степановичу
Орнату з приводу смерті матері.

Бажаємо Вам щастя земного,
Неба голубого, здоров’я міцного!
У світлому настрої, щасті та згоді
Сто літ Вам прожити, як кажуть в народі!
Хай радість приходить на Ваші пороги,
Хай світлі Вам стеляться завжди дороги!
Життя хай триває, як квіти прекрасні,
Хай будуть усюди Вам успіхи рясні!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, можеться і удається!

Керівництво та профгрупа самостійного відділу з
приймання рухомого складу щиро вітають провідного
інженера з приймання локомотивів

Юрія Миколайовича ДЕЙДЕЯ
із 55-річчям!

Бажаємо удачі, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли дотла,
Щоб жить – не тужити до ста літ вдалося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!
Хай Вас обминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаємо!

