П

1899 рік. 18 лютого відкрито лінію Делятин–Коломия–
Стефанешти–Заліщики.
1910 рік. З 15 лютого видається газета трудового колективу Львівської залізниці “Львівський залізничник”.
1940 рік. 16 лютого вийшов перший номер залізничної газети “Большевик транспорта” – російською мовою.
1972 рік. Поїзди, сформовані з суцільно металевих вагонів, почали курсувати в приміському сполученні.
1973 рік. У Львові на вулиці Вигоди зведено 144-квартирний будинок для залізничників.
1979 рік. На Івано-Франківському локомотиворемонтному заводі відремонтовано останній паровоз.
1988 рік. У Чернівцях зведено нову лікарню для залізничників.
Завершено роботи з технічного оснащення пристроїв
станції Рівне, а саме здійснено електричну централізацію
стрілок із реконструкцією телефонного і гучномовного
зв’язку.
1989 рік. У локомотивному депо Чернівці реконструйовано колісний цех, що дало змогу проводити ремонт колісних
пар зі зміною бандажів на підприємстві.
1991 рік. Міністерство шляхів направило на Львівську залізницю 30 нових навантажувачів японської фірми “Комацу”.
Луцький вокзал став вокзалом міжнародного сполучення.
1992 рік. 12 лютого постановою Кабінету Міністрів
України затверджено Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України.
На базі колишньої центральної клінічної лікарні №6
Міністерства шляхів та дорожньої клінічної лікарні створено центральне клінічне об’єднання.
1994 рік. Завершено монтажні роботи з електрифікації
12,5 км дільниці Львів–Сихів. Введено в експлуатацію міську
електричку Львів–Сихів.
1995 рік. 1 лютого на базі юридичного відділу створено
юридичну службу Львівської залізниці.
1996 рік. Відправлено в рейс відремонтований вже другий
рухомий склад зі 16 вагонів поїзда “Галичина” за маршрутом
Львів–Київ–Чернігів.
1998 рік. Будмонтажтресту – 50 років.
1999 рік. У Клінічній лікарні залізниці після реконструкції
відкрито відділення лапароскопічної хірургії.
2002 рік. 14 лютого зі станції Сокаль вирушив у перший
рейс оновлений дизель-поїзд за маршрутом Львів–Сокаль.
26 лютого у Клінічній лікарні залізниці відкрито оновлене відділення променевої діагностики, де вперше в Україні
встановлено унікальний рентгенапарат “Престиж-2” відомої американської фірми “Дженерал електрик”.
2003 рік. Працівники обертового депо Королево представили відновлений дизель-поїзд із символічною назвою
“Говерла”.
2004 рік. Відбулася презентація вагона системи “Інтерсіті”, виготовленого на замовлення Львівської залізниці на
заводах АТ “Песа” Бидгощ для рейсу Київ–Краків.
Споруді управління Львівської залізниці – 90 років.
2006 рік. Після реконструкції відкрито ендокринологічне
відділення Клінічної лікарні Львівської залізниці.
2007 рік. 16 лютого вирушив у перший рейс електропоїзд підвищеної комфортності №849/850 сполученням
Київ–Луцьк–Київ.
2010 рік. 15 лютого виповнилося 100 років газеті
“Львівський залізничник”.
2012 рік. 23 лютого Верховна Рада України ухвалила
“Проект Закону про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування” та “Проект Закону про внесення змін до
Закону України “Про залізничний транспорт”.

ро творчі здобутки колишньої залізничниці Світлани Довгань, яка
мешкає неподалік смт. Глибока
на Буковині, “Львівський залізничник”
уже писав у 2012 році. Тоді Світлана
Карпівна як талановита вишивальниця організувала свою першу виставку
у селищній раді. А наприкінці минулого року вийшла у світ її перша книжка
під назвою “Я люблю Вас…”

Про те, що Світлана Карпівна любить поезію
і робить поетичні спроби, автор цих рядків мала
можливість особисто переконатися на відкритті її
мистецької виставки. Світлана Довгань є членом літературно-мистецької студії “Витоки”, що об’єднує митців Буковини. Росіянка за національністю, Світлана
Довгань пише переважно російською мовою, хоча має
у своєму доробку кілька поезій українською мовою.
Як каже Світлана Карпівна, переїхавши в Україну,
вона полюбила цю землю, працьовитих людей, завжди прагнула зрозуміти українську душу. Отак і “наро-

дився” вірш українською мовою “Карпатська перлина”
про чарівний буковинський край.
Кожна поезія у книжці “Я люблю Вас…” сповнена
глибоких почуттів, які відчула, пережила та вистраждала авторка. Спробувала себе Світлана Довгань і
в написанні невеликих оповідань, які також є у цій
книжці. Її оповідання – це історії про людські долі,
у яких переплітаються любов, страждання, розчарування і життєві радощі. Як пише у передмові до
книжки директор літературно-меморіального музею
Домки Ботушанської Ольга Шевченко, “з героями
ліричної творчості автор ділиться найпотаємнішими
своїми мріями і сподіваннями, разом з ними радіє,
сумує, кохає і розстається, розчаровується у житті і
знову відроджується для високих почуттів”. Усе, що
запало в душу Світлани Довгань, віднайшло своє місце в поетичних і прозових творах. Ця жінка і своїми
вишиванками, і поетично-прозовими доробками запалює у людських серцях промені добра та щирості.
Мабуть, не випадково батьки назвали її Світланою,
адже це ім’я означає “світла”. Такою ж сповненою
любов’ю до людей, до своєї родини, до оточення залишається і сьогодні Світлана Карпівна Довгань. Ця
жінка, зазнавши у своєму житті чимало переживань і
втрат, саме завдяки творчості зуміла віднайти в собі
сили не здатися у полон самотності, відчути велич
кожної хвилини життя і крокувати життєвим шляхом
з усмішкою на обличчі.
Підготувала
Оксана ПОДОЛЬСЬКА

Реклама

За матеріалами історичного архіву
та газетних публікацій підготував Юрій ДУБИК
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