“Прошу допомоги у колег-залізничників...”
Начальник планово-економічного
відділу фінансової служби залізниці
Олена Нікітіна зараз здає нелегкий іспит на життєву мужність. У її родині
сталася прикра подія, яка змусила її
змобілізувати усі душевні та фізичні сили – тяжко захворів 12-річний
онук Ілля, лікарі встановили у нього гостру лімфобластну лейкемію
(рак крові).
На цьому фото, зробленому у травні минулого
року, Ілля у день свого першого причастя. Цю святкову подію з ним розділили бабуся Олена Вікторівна,
та її невістка Олександра, мама Іллі.
Ще кілька місяців тому у хлопчика не було проблем зі здоров’ям – вів активний спосіб життя, займався спортом, навіть здобув розряд із карате, – розповіла Олена Вікторівна. – Раптово у дитини почала
з’являтися температура – до 40 градусів. У процесі
тривалих досліджень в гомеопатичному відділенні
“Чорнобильської” лікарні, що у Львові, попередньо
було встановлено цей тяжкий діагноз, який згодом
підтвердив дитячий Центр онкології та пересадки
кісткового мозку у Києві.
Ілля – мужній хлопчик, періодично й раптово
йому доводиться терпіти тяжкий біль. Цим болем
супроводжується і взяття аналізів, і хіміотерапія, і її
наслідки.
Хіміотерапію лікарі проводять безкоштовно, нам
доводиться купувати спеціальні знеболювальні препарати, і коштують вони чимало. Хіміотерапія викликає тривалу нудоту, тяжкий біль, які важко терпіти,
тому ми змушені купувати спеціальні ін’єкції від нудоти. Щотижня, аби полегшити стан онука, витрачаємо тільки на ліки приблизно 1200 гривень.
Спочатку я не могла ні з ким говорити про свою
біду, та згодом зрозуміла, що без допомоги людей,
щирих людських сердець важко подолати це випробування. У людському співчутті та щирості переконалася неодноразово, коли Іллі потрібно було знайти
донорів для прямого переливання крові. Я знаходила їх в управлінні залізниці, у вищих навчальних
закладах, в інституті внутрішніх справ, інституті сухопутних військ та інших установах. І я вдячна усім,
хто на сьогодні допоміг моєму онуку.

Колектив ВП “Ужгородський відділ матеріально-технічного
постачання” щиро вітає старшого комірника

Ольгу Олександрівну ОПАЛЕНИК
із 55- річчям!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Бажаєм Вам снаги і сили,
Щоб був щасливим кожен день,
Щоб до ста років Ви раділи,
Вітанням люблячих людей!

Сестра Ірина, мама, тато, чоловік Тарас, донечка Іринка
та племінниця Юлія вітають найкращу у світі сестричку,
найдорожчу донечку, люблячу дружину, маму та тітку

Наталію Павлівну АНДРУСІВ
із Днем народження!

Морально я тримаюся, а матеріально – дуже
важко.
Тому звертаюся до усіх колег-залізничників із
проханням допомогти моєму онукові Іллі, який дуже
хоче вилікуватися, ходити до школи, займатися
спортом, жити так, як живуть тисячі його ровесників.
Буду вдячна за будь-яку допомогу.
Усім, кому зараз важко, бажаю не втрачати
оптимізму і здолати життєві труднощі.
Кошти на допомогу Іллі можна переказати на
рахунок:

Отримувач: НІКІТІНА Олена Вікторівна
Рахунок: 26202811611561
Львівська філія АБ “Експрес-Банк”
МФО 325956

З Днем народження Тебе ми вітаєм,
І бажаєм на всі літа:
Будь такою, як ми Тебе знаєм,
Проста, ніжна і всім дорога!
Бажаєм здоров’я, любові і щастя,
Щоб лихо й тривоги Тебе обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай в житті твоїм щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає!
Хай пісня з уст Твоїх часто лунає,
А Бог у житті хай завжди помагає!

Колектив бухгалтерії
ВП “Господарська служба” щиро вітає бухгалтера

Наталію Павлівну АНДРУСІВ
із Днем народження!
З Днем народження вітаєм, і Тобі ми побажаєм:
Щастя, радості, кохання, щоб здійснились всі бажання!
Миру, ніжності, добра, щоб здоровою була!
Щоб цвіла, мов квітка навесні, гарним, пишним цвітом,
А в душі щоби було тепле, сонячне літо!
Побажаєм ми удачі й щасливої долі,
На Канарах зо дві дачі і грошей доволі!
Щоб в житті могла здолати височенні гори,
І щоб раз на рік відпочивала на Червонім морі!

Колектив Першої служби щиро
вітає заступника начальника служби

Валерія Жановича МАТРОСОВА

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №379630, видане
ВП “Рівненська дирекція залізничних
перевезень” у 2010 р. ГРИШКО Л.М.
● Приміський квиток ф.4 №090140, виданий ВП “Перший загін воєнізованої
охорони” у 2010 р. ГРИШКАНИЧУ В.Л.
● Посвідчення ЛВ №277058, видане
ВП “Мукачівська дистанція сигналізації
і зв’язку” у 2009 р. ЛЕШКУ С.Ю.
● Посвідчення ЛВ №418194, видане
ВП “Ужгородська дирекція залізничних
перевезень” у 2010 р. КЕРЕЦМАНУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №442106, видане
ВП “Локомотивне депо Ковель” у 2010
р. ГАВРИЛОВИЧУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №414435, видане
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2010 р.
СТЕЛЬМАЩУКУ М.П.
● Посвідчення ЛВ №381413, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2009 р. АПЕТИКУ І.Т.
● Посвідчення ЛВ №423391, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2009 р. КОРОТЕНКО М.І.
● Посвідчення ЛВ №452816, видане
ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у 2011 р. ЯСЕВИЧУ В.П.
● Приміський квиток ф.4 №005477, виданий Львівським технікумом залізничного транспорту у 2010 р. ЛЕЦЬ К.В.
● Посвідчення ЛВ №362172, видане
ВП “Вокзал станції Львів” у 2009 р.
ГОДІЙ Г.І.
● Службовий квиток ф.3 №005962,
виданий ВП “Івано-Франківський загін воєнізованої охорони” у 2010 р.
КАБАНУ І.І.
● Посвідчення ЛВ №424528, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2009 р. ЮРКІВ М.Ю.
● Приміський квиток ф.4 №090362,
виданий квитковим бюро ст. Самбір у
2010 р. ЦЕБРИКУ М.Я.
● Магнітну перепустку, видану
управлінням залізниці у 2007 р.
ЗУБЕНКО Л.М.
● Приміський квиток ф.4 №005944, виданий ВП “Станція Здолбунів” у 2011 р.
ДЕНИСЮКУ К.В.

ПРИВІТАННЯ

із 50-річчям!

ЛЬВІВСЬКИЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ
КЛУБ “ЛОКОМОТИВ”
запрошує всіх бажаючих до активних занять фізичною культурою і спортом. До ваших послуг: зал ігрових
видів спорту, тренажерний зал для чоловіків, тренажерний зал для жінок, відкритий міні-футбольний майданчик,
зал для настільного тенісу, зал для шейпінгу, зал важкої
атлетики.
Наша адреса: м. Львів, вул. Федьковича, 30
(район Привокзального ринку).
Тел. для довідок: 226-37-39.

Досягнень! Звершень! І старання!
Щоб всі збувалися бажання!
В обіймах сонячної долі
Щастя завжди було доволі!

Колектив ВП “Вагонне депо Дрогобич”
щиро вітає начальника депо

Миколу Кузьмича КОСОВАНА
із 40-річчям!
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!
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Впродовж 8-14 липня на більшій частині території
Львівської залізниці нарешті переважатиме дуже тепла
погода. У п’ятницю та впродовж вихідних місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих районах із градом. Вночі
та вранці місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний помірний, поривчастий, у неділю
– змінних напрямків, слабкий. Температура вночі 10-16°,
вдень 23-28°, при проясненнях до 30° тепла. У неділю на
Закарпатті, в західних районах Львівщини і Волині 27-32°
вище нуля.
У понеділок місцями короткочасний дощ, гроза, у вівторок на Закарпатті, у західних районах Львівщини, на Волині
та в горах короткочасний дощ, гроза. Температура вночі в
межах 12-18°, на Закарпатті 15-20°, вдень 25-30°, місцями
до 32°тепла.
Надалі утримуватиметься спекотна погода, переважно
у другій половині дня та увечері місцями грозові дощі.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

