Минулої п’ятниці в Будинку
науки і техніки Тернопільської
дирекції залізничних перевезень відбулися урочистості з
нагоди 19-ї річниці незалежності
України. Виконуючий обов’язки
начальника Тернопільської дирекції залізничних перевезень
Василь Тихий привітав усіх присутніх зі святом. Після урочистостей відбувся святковий концерт.
Залізничники і ветерани залізничного транспорту отримали
насолоду від виступу народного ансамблю бального танцю
Будинку науки і техніки “Альянс”.
Юна артистка Настуся подарувала тернополянам чудову пісню
“Я – україночка”. Жіночий квартет
станції Борщів, аматорські хори
– чоловічий “Земляки” та жіночий
“Галичанки” – зачарували при-

Колектив сердечно вітає працівницю
господарської служби

Ангеліну Вікторівну ІЛЬНИЦЬКУ
із ювілеєм!
Радісно друзям сьогодні складати
Щирі вітання в знак славної дати!
Хай подарує здоров’я Вам доля,
Усміх не зникне з обличчя ніколи!
Хай Ваше серце – найбільше з сердець,
Щастям наповниться аж по вінець!
Працівники служби контролю та внутрішнього
аудиту залізниці щиро вітають заступника
начальника відділу
сутніх виконанням українських
пісень. Свято незалежності дуже
сподобалося, особливо ветеранам-залізничникам.

ГОДИННИКОМ ВІД НАЧАЛЬНИКА ЗАЛІЗНИЦІ
НАГОРОДЖЕНО – МАРКІВА Ігоря Івановича – начальника станції Яворів, ЛЄКОМЦЕВА В’ячеслава
Анатолійовича – начальника першого сектора
Тернопільської дирекції залізничних перевезень,
НЕМОВА Олександра Івановича – чергового по
станції Сарни, РОСПОПУ Романа Васильовича
– механіка ремонтно-транспортної дільниці ІваноФранківської дирекції залізничних перевезень,
САЛОВУ Клару Георгіївну – начальника товарної
контори станції Мукачево, В’ЯЗІВСЬКОГО Тараса
Володимировича – заступника начальника оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень,
КАРПІНСЬКОГО Володимира Олександровича
– інженера-електроніка Тернопільського регіонального інформаційно-обчислювального центру, ІЛЬЇНСЬКОГО Петра Олексійовича – електромеханіка ремонтно-механічних майстерень
Тернопільської дистанції електропостачання,
БУХОНКА Петра Володимировича – інженера відділу запасних частин служби матеріально-технічного постачання, АНІНА Володимира Васильовича
– голову первинної профспілкової організації пасажирського вагонного депо Тернопіль, ДИТИНЯКА
Михайла Степановича –- бригадира (звільненого) дільниці з ремонту колісних пар та редуктор-

Антон ВАЦИК,
голова ветеранської
організації локомотивного
депо Тернопіль

но-карданних приводів пасажирського вагонного
депо Тернопіль, КАРАСЯ Петра Григоровича
– машиніста тепловоза локомотивного депо
Тернопіль, ПЕТРУСИКА Івана Михайловича
– налагоджувальника колійних машин і механізмів
колійних дорожніх ремонтно-механічних майстерень, КАЧУРА Стефана Стефановича – електромеханіка Мукачівської дистанції сигналізації
і зв’язку, ЦИБУЛЯКА Миколу Миколайовича
– бригадира дільниці Ужгород-Сянки Ужгородської
дистанції водопостачання, БЕДНАРЧУКА Андрія
Богдановича – помічника машиніста дизель-поїзда моторвагонного депо Коломия, ТИМОФЕЄВА
Сергія Геннадійовича – штукатура 5-го розряду виробничого персоналу господарської служби, ХОМИН Ярославу Федорівну – начальника
Івано-Франківського відділу служби статистики
– заступника начальника служби з ревізійної роботи, МОЦЮКА Володимира Васильовича –
юрисконсульта 1-ї категорії юридичного сектора
Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень, ГНИДУ Михайла Ярославовича – стрільця
стрілецької групи станції Чортків Тернопільського
загону воєнізованої охорони, ГУШУЛА Сергія
Івановича – прийомоздавальника вантажу та багажу в поїздах вокзалу станції Чернівці.

Вважати
недійсними
Розпочала свою діяльність всеукраїнська громадська організація
“Асоціація працівників санітарно-епідеміологічної служби на залізничному транспорті України”. При Асоціації як консультативно-дорадчі органи створені експертна та вчена ради, основними завданнями яких є
проведення аналітичної та експертної роботи стосовно удосконалення
діючого санітарно-епідеміологічного законодавства, надання консультативної, інформаційної, аналітичної і методичної допомоги з питань,
що стосуються здійснення державного санітарно-епідеміологічного
нагляду, органам державної влади та управління, підприємствам, установам, організаціям тощо, налагодження зв’язків та обмін досвідом
із зарубіжними країнами.
Працівники санітарно-епідеміологічної служби здійснюють нагляд за об’єктами залізничного транспорту, частина яких водночас є
об’єктами управління керівництва ДТГО “Львівська залізниця”.
Асоціація налагодила тісні зв’язки з Центральною та мережею
СЕС на залізничному транспорті України, а також із науково-дослідними інститутами державної санітарно-епідеміологічної служби і готова
до активної співпраці з Львівською залізницею у реалізації будь-яких
спільних проектів.
Роман ЛЯВА, голова правління ВГО “Асоціація працівників
СЕС на залізничному транспорті України”
Колектив апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці
висловлює щирі співчуття заступнику головного ревізора з безпеки руху
поїздів і автотранспорту – головному ревізору з безпеки руху поїздів і автотранспорту Ужгородської ревізорської дільниці Ігорю Володимировичу
ХАБЕНЮКУ, рідним та близьким з приводу смерті батька – Хабенюка
Володимира Степановича.
Керівництво та профспілковий комітет вагонного депо Ужгород висловлює щирі співчуття головному ревізору з безпеки руху поїздів і автотранспорту Ужгородської ревізорської дільниці Ігорю Володимировичу ХАБЕНЮКУ
з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

● Посвідчення ЛВ №422424, видане
ВП “Мукачівський загін воєнізованої охорони” у 2009 р. та дозвіл на право носіння
вогнепальної зброї №109-266768, виданий лінійним відділом міліції на станції
Чоп у 2009 р. СОБОДОШУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №407142, видане
ВП “Тернопільська дистанція електропостачання” у 2010 р. ПРИЙМАЧУКУ Р.В.
● Службовий квиток ф.3 №058402, виданий квитковим бюро станції Королево у
2010 р. ШУБІ М.М.
● Посвідчення ЛВ №413490, видане
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2010 р.
ДРИЛЮ Т.О.
● Посвідчення ЛВ №361568, видане
ВП “Дистанція сигналізації та зв’язку
станції Львів” у 2009 р. БРАТУНЬ Г.А.
● Посвідчення ЛВ №426654 (2009 р.) та
приміський квиток ф.4 №081248 (2010 р.),
видані ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” ЯРЕМІ О.С.
● Посвідчення ЛВ №332644 та приміський
квиток ф.4 №093818, видані ВП “Самбірська
дистанція колії” у 2010 р. БИЧИКУ Р.Р.
● Посвідчення ЛВ №420917 та приміський квиток ф.4 №088797, видані ВП
“Пасажирське вагонне депо Чернівці” у
2010 р. БОДНАРУКУ І.З.
● Посвідчення ЛВ №416043, видане
ВП “Ковельська дистанція колії” у
2010 р. ТУСЮКУ І.П.
● Посвідчення ЛВ №356419, видане
ВП “Ужгородська пасажирська вагонна дільниця” у 2010 р. ОРЕЛЕЦЬКОМУ Я.Д.
● Посвідчення ЛВ №423886, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у
2009 р. МАРИНЮК Г.І.
● Приміський квиток ф.4 №083894, виданий
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у 2010 р.
ПОПОВИЧУ М.М.

Ігоря Васильовича БОЇЛУ
із 50-річчям!
Хай молодість Ваша ще довго квітне,
Усмішка сяє на вустах.
Хай лиш хороше, радісне, привітне
Вам у житті перетинає шлях!
Хай цвіте й не в’яне із роками доля,
Хай щасливих літ зозуля накує,
Хай роса дасть сили, а вода здоров’я,
А ми вдячні Богу, що Ви у нас є!
Сім’я від щирого серця вітає хорошого чоловіка,
турботливого батька та люблячого дідуся

Ігоря Павловича ОМЕЛЮХА
із ювілеєм!
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно і світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові!
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вміли підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі!
Колектив центру оперативно-технічного обліку
щиро вітає машиніста локомотивного депо Львів

Станіслава Петровича КАДЮКА
із 50-річчям!
Вишивала доленька рушник,
Нитки брала різнокольорові:
Чорні, білі, сині, голубі
І усякі барви веселкові.
Хай же будуть сонячними дні
В затишку родинної любові,
Радості і щастя кольори
Хай цвітуть на твоїм рушникові!
Колектив станції Снятин щиро вітає
начальника станції

Петра Миколайовича КЕЙВАНА
із 60-річчям!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час,
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Хай шле Вам доля і добра, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 27 СЕРПНЯ - 3 ВЕРЕСНЯ

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

