Нещодавно у вагонному депо Здолбунів відбулися змагання з міні-футболу. За рішенням, яке
прийняли на спільному засіданні профспілкового
комітету і адміністрації, цей турнір провели в
рамках заходів, присвячених 105-ій річниці профспілкового руху. Участь у змаганнях узяли команди цехів та відділів депо. Загалом змагалося 18
команд.
Під час урочистого відкриття учасників турніру
привітав начальник вагонного депо Здолбунів Йосип
Гаврищак, побажавши спортсменам міцного здоров’я,
добробуту, цілеспрямованого руху до мети у роботі і
спорті.
Після щирих привітань і побажань кожен учасник
намагався якнайкраще проявити себе на футбольному
майданчику. Тому не дивно, що змагання стали напрочуд емоційними та видовищними. Додала азарту подіям
на футбольному полі і палка підтримка вболівальників –
колег по роботі, друзів та родичів, які прийшли підтримати спортсменів. Переможці та призери турніру отримали
заслужені нагороди, а головною метою змагань було

Черговий етап ХХ Спартакіади Львівської залізниці відбувся нещодавно у Чопі. На цьому відрізку спортивного марафону змагалися підрозділи
служби електропостачання. Тож символічно, що
турнір серед енергетиків минув у високій напрузі
спортивної боротьби.
А розпочнемо традиційно з міні-футболу: у цьому
виді домінувала досвідчена команда Самбірської дистанції електропостачання, яка в підсумку посіла перше
місце, випередивши на фініші суперників із Львівської
дистанції та будівельно-монтажного поїзда служби
електропостачання. Спортсмени БМПЕ взяли реванш
у турнірі з настільного тенісу, де друге та третє місця
посіли відповідно енергетики з Рівного та Стрия. Не
було рівних гравцям БМПЕ і в інтелектуальній суперечці за шахівницями. Тут вони випередили на п’єдесталі
своїх колег із Ужгородської, Львівської та Самбірської
дистанцій.
Перемоги номінальних господарів – працівників

Подруги Галя і Люба та колектив господарської
служби щиро вітають

Галину Миколаївну МОРОЗ
із першим 50-річчям!
Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею – роки-журавлі,
Ось і загорілась 50-та свічка
Вам на ювілейному столі.
Ви не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття – довгий вік.
Із ювілеєм Вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен наступний рік!
переглянути талановиті футбольні кадри, щоб сформувати команду депо, яка захищатиме честь підприємства
у фінальному турі ХХ Спартакіади Львівської залізниці.
Марія ПОМАЗАНКО, голова профспілкового
комітету вагонного депо Здолбунів

Ужгородської дистанції електропостачання – місцеві
уболівальники дочекалися у змаганнях із волейболу.
У цьому виді спортивної програми закарпатські енергетики заслужено здолали опір суперників із Рівного та
Самбора, які посіли відповідно друге та третє місця. Не
розчарували своїх прихильників і ужгородські силачі.
Вони були найсильнішими у змаганнях з армрестлінгу, залишивши позаду дужих хлопців із Самбора та
Львова. А от у гирьовому спорті господарі були другими, поступившись у підсумку атлетам із Тернопільської
дистанції електропостачання. Третє місце в цьому виді
посіли спортсмени зі Львова. У силових видах, окрім командної, відбулася й особиста першість. Переможцями
у своїх категоріях з гирьового спорту стали: до 70 кг
– Мирослав Дикун (Івано-Франківськ); до 90 кг
– Юрій Бурило (Львів); понад 90 кг – Павло Мартинюк
(Тернопіль). Армрестлінг: до 70 кг – Володимир Возняк
(Стрий); до 90 кг – Руслан Сикуринець (Ужгород); понад
90 кг – Іван Стець (Самбір).

Колективи служби
організації праці, заробітної
плати і структур управління
та дорожньої нормативнодослідної станції з праці вітають інженера І категорії

Ольгу Семенівну
МИКОЛАЄВИЧ
із ювілеєм!

Чоловік Микола, син Володимир, донька Олена з чоловіком
Олегом та онучкою Катрусею вітають кохану дружину,
люблячу матусю та найкращу у світі бабусю

Галину Володимирівну ВАНДЮК
із 50-річчям!
Хай у житті Вашім завжди буде літо,
А якщо осінь, то - тепла й золота,
Нехай у гості їдуть завжди діти,
Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха!
Нехай рясні дощі приносять Вам здоров’я,
Проміння сонячне торкає за вуста,
Нехай онуки зігрівають Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!
Колеги по роботі ВП “Станція Ковель” щиро вітають
помічника начальника станції з кадрів і соціальних питань

Галину Володимирівну ВАНДЮК
із 50-річчям!
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми!
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!
Колектив станції Жовква щиро вітає квиткового касира

Лілію Петрівну ДИШЛЕВЕНКО
із 30-річчям!
Хай буде день цей незабутньо прекрасним,
А небо завжди буде чистим і ясним!
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде довгим і дуже яскравим!
Щоб було у ньому багато любові,
Щоб зустрічі були веселі й чудові!
Щоб всі шанували Вас і любили,
Щоб очі від щастя, як зорі, горіли!
Колектив та профспілковий комітет
ВП “Служба матеріально-технічного постачання”
щиро вітає начальника служби

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 16-22 ЛИПНЯ
Упродовж 16-22 липня на більшій частині території Львівської залізниці переважатиме дуже тепла, часом спекотна та дещо нестійка погода. У п’ятницю вдень
переважно на гірських ділянках грозові дощі, іноді сильні зливи, град, шквали місцями 17-22м/сек. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, на Закарпатті та заході Волині
при проясненнях місцями до 34° тепла. У суботу-неділю без істотних опадів, лише в горах у
другій половині дня та ввечері місцями можливі грози. Температура вночі 16-21°, вдень 2833°, на Закарпатті та Волині місцями 33-35°, у горах уночі місцями 12-15°, удень 23-28° тепла.
У понеділок короткочасні дощі, місцями грози, можливі шквали та град, що поширюватимуться із заходу на схід. Температура вночі 15-20°, вдень 21-26°, у східних районах та на Закарпатті до 27-29° тепла. У вівторок на більшій частині території залізниці (крім Волині та півночі Рівненщини) утримається нестійка погода
місцями з грозами. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°, на Закарпатті 25-30° тепла.
У середу переважно на Буковині, Івано-Франківщині, Тернопільщині пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями із сильними зливами, в окремих районах із градом і шквалами. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30° тепла, на Закарпатті 28-33°, у горах 20-25°
тепла. У четвер переважно без опадів, тільки в горах місцями грози. Температура вночі
становитиме 12-17°, удень 27-32°, на Закарпатті та Волині місцями 32-34° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Дозвольте з ювілеєм привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато.
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються немов вишневий цвіт!
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №414109, видане
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2009 р.
ДАНЧИШИНУ Я.М.
● Посвідчення ЛВ №443945, видане ВП
“Коломийська дистанція колії” у 2010 р.
ДРОГОМИРЕЦЬКІЙ Г.В.
● Посвідчення ЛВ №415809 та службовий
квиток ф.3 №065600, видані ВП “Львівський
центр механізації колійних робіт” у 2010 р.
КУХАРЕВІ І.М.
● Посвідчення ЛВ №374323, видане ІваноФранківською дільницею ВП “Пасажирське
вагонне депо Чернівці” у 2009 р. ІВАНЮК Г.І.
● Учнівський квиток №006471, виданий
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2009 р.
ОСТАФІЮ М.В.

Ігоря Михайловича ОЛЕКСІЯ
Із Днем народження!
Хай в добрі і здоров’ї проходять літа,
Хай повага стрічається всюди!
Хай на полі життя колосяться жита
І цінують за працю Вас люди!

Колектив ВП “Хустська дистанція колії” щиро вітає
начальника ВП “Ужгородська дистанція колії”

Петра Івановича ЛЕОНЧУКА
із 40-річчям!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають!
Бажаєм успіхів великих у роботі
І якнайбільше творчих Вам натхнень!
Нехай минають завжди всі турботи,
Хай радість вам дарує кожен день!

