Щиро вітаємо!
За півтора кілометра від станції Королево
розташоване маленьке село Дубовинка, у якому мешкає 500 жителів. Але нема такої сім’ї,
де хтось не працював би на залізниці. Якщо
зазирнути в історію, то колись через центр
села пролягала колія до Румунії та й до кордону звідси менше кілометра. Як розповідають
пенсіонери, колись тут був досить жвавий
рух, постійно перевозили вугілля, руду, цемент, дрова, будівельні матеріали тощо. Але,
як не прикро, згодом було вирішено, що це не
вигідно, і колію закрили.
Королево відзначає свій день села уже 11 років
поспіль і в цьому році відзначали 747-му річницю.
Мешканці сусіднього села Дубовинка теж вирішили відзначити свято села, бо хоч воно і маленьке,
але значно старіше за інші довколишні міста і села.
Цього року селу виповнився 901 рік, а минулого року
святкували 900-річчя. Щоправда святкування не
було гучним. От і вирішили дубовинчани, що в цьому році свято села має бути кращим, ніж у сусідів - в
Королево. Свято організували на місцевому стадіоні,
запросили музикантів, облаштували міні-крамниці.
Проводили цього дня й різні спортивні змагання – із
стрільби, бігу з перешкодами, перетягування канату,
футболу, волейболу, піднімання гирі. Брали участь
Колектив технічної служби висловлює
щирі співчуття начальнику сектора екології
технічної служби Любові Миколаївні Смик
з приводу тяжкої втрати – смерті матері

у спортивних змаганнях здебільшого діти залізничників. Іван Танчинець підняв гирю 150 разів, завоювавши І місце та побивши минулорічний рекорд.
Василю Яковцю вдалося підняти гирю 130 разів, а
Олександру Ухачу – 125 разів.
Після спортивних змагань переможцям та призерам вручили подарунки й грамоти. Особливо допоміг
із подарунками місцевий підприємець Іван Бідзіля.
Його батьки віддали залізниці загалом 97 років,
і, як він зауважив, у душі він теж є залізничником.
Селищний голова почастував присутніх морозивом
та солодощами. Допоміг і Іван Моринець, а також
провідник потяга Ужгород-Харків Юрій Палешник,
який вручив футбольній команді цінний подарунок.
Уже під кінець дня присутніх почастували національними стравами “Бограчем” та “Мачанкою”, а тим,
у кого був вихідний, і не треба було йти на роботу,
налили запашного домашнього вина. На завершення
свята організатори влаштували дискотеку.
Як стверджують дубовинчани, свято вдалося на
славу. Вже наступного дня вони вирішили, що й надалі щороку це маленьке залізничне село відзначатиме свій день народження.
Іван КОЗАК, сусід дубовинчан
із смт. Королево

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 4-10 ВЕРЕСНЯ

Дорожній комітет профспілки Львівської
залізниці глибоко сумує з приводу передчасної смерті голови первинної профспілкової
організації ВП “Локомотивне депо Мукачево”
ХІМІЧА Дмитра Івановича
та висловлює співчуття рідним і близьким.
Нехай всі його добрі справи залишаються
в серцях спілчан, а пам’ять про нього буде
світлою.

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ № 367145, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Ковель” в 2008 р.
ПАВЛЯШИКУ Г.Г.
● Посвідчення ЛВ №401814, видане першим загоном
воєнізованої охорони у 2009 р. КЕКЛЯКУ Б.С.
● Службовий квиток ф.3 №064273, виданий ВП
“Кам’янко-Бузька дистанція колії” в 2008 р. ПОРХУН Л.В.
● Службовий квиток ф.3 № 057040, виданий
ВП “Колійно-машинна станція №125” в 2009 р.
БИБЛИКУ В.В
● Посвідчення ЛВ № 373427, видане ВП “Вагонне
депо Чернівці” у 2008 р. МОСОРОЧАНУ М.Г.
● Службовий квиток ф.3 № 057901, виданий
ВП “Кам’янко-Бузька дистанція колії” в 2009 р.
ТИМОЩУКУ Ю.І.
● Посвідчення ЛРЗ № 3083, видане ВАТ
“Львівський локомотиворемонтний завод” у
2007 р. ВИХОПНЮ В.Б.
● Посвідчення ЛВ № 0122648, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у
2001 р. ЧИЖ І.В.
● Посвідчення ЛВ № 302707, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Чернівці” у 2007 р.
БЕРЕЗОВСЬКОМУ Ю.Б.
● Посвідчення ЛВ № 378280, видане ВП “Станція
Здолбунів” у 2008 р. БУДЬКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ № 306923, видане ВП “Служба
вагонного господарства” у 2009 р. ДЯКІВ К.З.
● Посвідчення ЛВ № 332203, видане ВП
“Служба матеріально-технічного постачання” у
2009 р. БАЛАНЮКУ О.Г.
● Посвідчення ЛВ № 291111, видане ВП “Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2008 р. ТУРКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ № 365600, видане ВП
“Моторвагонне депо Львів” у 2008 р.СВИДУ О.С.
● Посвідчення ЛВ № 256249, видане ВП
“Моторвагонне депо Коломия” БОРТЕЙЧУКУ М.Д.
● Посвідчення ЛВ №256285, видане ВП
“Моторвагонне депо Коломия” МАРТИНЮКУ Я.І.
● Посвідчення ЛВ №305936, видане ВП
“Моторвагонне депо Коломия” МОРОЗУ В.Д.
● Посвідчення ЛВ № 305966, видане ВП
“Моторвагонне депо Коломия” СТРУКУ В.М.
● Приміський квиток ф.4 № 027600, виданий
ВП “Моторвагонне депо Коломияф” МИХАЙЛЮК Г.І.
● Посвідчення ЛВ №333877, видане ВП “Вагонне
депо Здолбунів” у 2008 р. ПОТАПЧУК А.М.
● Посвідчення ЛВ № 258598, видане ВП “Вагонне
депо Здолбунів” у 2007 р. КРИВЕНКУ М.М.
● Посвідчення ЛВ № 367669, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Ковель” у 2008 р.
ПШОНЮКУ В.М.
● Посвідчення ЛВ № 241038, видане ВП
“Вагонне депо Ужгород” у 2007 р. БИРЧАКУ В.І.
● Посвідчення ЛВ № 375847 та форму
№089256, видані у 2009 р. ВП “Енергозбут”
АНДРУСИШИНУ Т.В.
● Посвідчення ЛВ № 372994 та приміський квиток ф.4
№ 030967, видані у 2008 р.ВИННИЧУКУ І.Р.

Керівництво та об’єднаний профспілковий комітет відокремленого
підрозділу “Львівська дирекція залізничних перевезень” щиро й
сердечно вітають голову дорожнього комітету профспілки

Андрія Андрійовича СЕНИШИНА

з ювілеєм
З ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий!
Не знали б Ви тяжких турбот!
Ми Вам бажаєм довго жити,
Щоб внуки виросли – гей-раз!
Щоб мали Ви кого любити,
І щоб любили міцно Вас!
Щоб було все гаразд в роботі,
Вона, звичайно, непроста.
Щоб було все : і “за”, і “проти”,
Як компроміс – життя-буття!
Ми щиро Вас поздоровляєм!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм!
На довгі, довгії літа!..

Керівництво, профком та трудовий колектив вагонного
депо Здолбунів щиро вітають голову дорожньої
профспілкової організації Львівської залізниці

Андрія Андрійовича СЕНИШИНА

з ювілеєм
Шановний Андрію Андрійовичу,
найвища цінність, яка існує у людства
– це особистості, небайдужі люди, які
своїм талантом та енергією генерують
суспільно-політичні, філософські,
виробничі думки. Ви належите саме до
таких людей, яких у всі часи називали й
називають світлом та совістю суспільства. Хай же й надалі у Вашому серці не згасає вогонь
Прометея, множиться сила одвічного нестримного бажання та прагнення досягти нових значущих перемог.

Члени профспілки Стрийського й Ходорівського
вузла сердечно вітають голову дорпрофсожу

Андрія Андрійовича СЕНИШИНА

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Первинна профспілкова організація вагонного депо Клепарів та голови
профспілкових комітетів Львівського вузла сердечно вітають голову
дорожнього профспілкового комітету Львівської залізниці

Андрія Андрійовича СЕНИШИНА
з ювілеєм
Сьогодні ювілейну стоптано стежину
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя, лише частину Попереду багато ще доріг
Бажаємо Вам століття ще прожити
Здоров’я доброго на всю ту сотню літ
І внуків всіх ще одружити
Й благословити правників у світ.

Колектив вагонного депо Ужгород вітає помічника
начальника станції Ужгород з кадрів і соціальних питань

Вікторію Михайлівну ШКОБУ
із 50-річчям
Спинити час ніхто не в змозі.
Шумує ліс, дари дає нам сад.
На Вашім сонячнім порозі
З’явились мудрі п’ятдесят!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід.
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Колектив вагонного депо Ужгород вітає начальника
пункту перестановки вагонів Есень вагонного депо Ужгород

Михайла Юрійовича ТАЛАПУ
із 60-річчям
Вже сивий туман покриває волосся,
Вже діти дорослі, онуки ростуть,
А серце таке молоде іще й досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Хай внуки щебечуть, немов солов’ята,
І радості щиро дарують багато,
Хай зморшки лягають все менш на обличчя,
Дай, Боже, в здоров’ї зустріти сторіччя!

з ювілеєм
Сьогодні в ювілею світлий день,
Ми радо всі і щиро Вас вітаєм,
Бажаєм щастя, успіхів, пісень,
Що наш народ одвіку їх співає!
Здоров’я Вам і чистої води,
В криниці золотій добра і щастя,
Земних Вам благ від нас усіх,
Хай все, що Ви задумали, удасться!

Первинна профспілкова організація Львівської дистанції електропостачання
від усього серця вітає голову дорожнього комітету профспілки

Андрія Андрійовича СЕНИШИНА

із 60-річчям
Бажаємо здоров’я міцного –
Без нього не милі ніякі діла,
В здоров’ї – багатство і радість,
І більшого щастя нема!
Всього, що прекрасного є у житті
Від щирого серця бажаємо всі!
Хай щастя панує у Вашому домі,
І радість хай буде у ньому завжди.
Здоров’я міцного і щедрої долі,
Хай Бог посилає на довгі роки!

Колектив служби вагонного господарства щиро вітає
колишнього начальника служби вагонного господарства

Михайла Петровича ЛУГОВСЬКОГО
із 80-річчям
У цей день вітаємо Вас з приходом поважної дати,
Зичимо щастя, здоров’я і літ ще багато!
Хай вересні за вереснями йдуть,
Стежини ювілеям прокладають,
А в серці тільки весни хай цвітуть,
І в нім добро та радість не згасають!

Керівництво, профком та трудовий колектив вагонного депо Здолбунів
щиро вітають колишнього начальника служби вагонного господарства

Михайла Петровича ЛУГОВСЬКОГО
із 80-річчям
Це - ще не вечір,
Хоча й не сонячний світанок,
Розправ, дідусю, вільно плечі –
В онуків лиш почався ранок!
А щоб і правнуків женити
Й успішно свій продовжить рід,
Трудитися, здоровим жити
Ми Вам бажаєм за 100 літ!
Ми пам’ятаємо, що Ви працювали в депо, знаємо,
що внесли в його історію не одну славну сторінку.

