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-ту річницю Незалежності держави
залізниця відзначила разом із ровесниками української державності
– у переддень свята в Будинку науки і техніки
локомотивного депо Львів-Захід зібралося понад 300 молодих залізничників, які народилися
у 1991 році. Кожен із них на згадку про цю зустріч одержав пам’ятний сувенір.
Ровесників Незалежності та усіх присутніх привітав
в. о. начальника залізниці Олександр Єфіменко:
– Шановні колеги, дорогі земляки! Прагнення українського народу до незалежності сягає сивої давнини. Одвічна
боротьба за волю і свободу тільки 20 років тому увінчалася
перемогою. Нашому поколінню вдалося зробити це мирним
шляхом, не проливши ні краплини крові. Однак зараз ми
– на шляху іншої боротьби – за право увійти у число тих
країн, в яких активно розвиваються демократія, культура,
промисловість, сільське господарство, транспорт, де громадяни почуваються захищеними державою. Ми прагнемо,
щоб результатами цих зусиль стали достойний рівень життя для наших громадян, повага світового співтовариства до
України як економічно розвиненої, демократичної держави.
Залізничники у перших лавах серед тих, хто своєю працею розбудовує економіку держави. Вже два десятиліття ми
живемо і працюємо у новій країні за новими стандартами.
У цей нелегкий час, у 1993 році, Львівську залізницю
очолив Георгій Миколайович Кірпа. Під його керівництвом
Львівська магістраль перетворилася на полігон, де випробувалися і впроваджувалися в життя нові підходи в організації роботи. У квітні 2000 року Георгія Кірпу призначають
Генеральним директором Укрзалізниці. У травні 2002-го він
обіймає посаду Міністра транспорту України – Генерального
директора Укрзалізниці. Мудрістю, волею та оптимізмом,
цілеспрямованістю Міністра Георгія Миколайовича Кірпи
Україна в цей час нарощувала обсяги перевезень, відроджувалась наша транспортна галузь та інфраструктура.
Відзначаючи двадцятилітній ювілей незалежності
України, можна підбити деякі підсумки пройденого шляху.
Залізничники Львівської магістралі зробили помітний внесок
у розбудову нашої держави. У 1991році, коли вона народилася, Львівська залізниця святкувала свою 130-ту річницю.

Цього року ми відзначатимемо 150-річчя – півтора століття
натхненної праці на благо нашої держави.
Шановні залізничники, ровесники нашої держави! Щиро
вітаю вас і бажаю вам, молодому поколінню, продовжувати
ті традиції, які започатковані нашими предками. Щастя вам,
здоров’я, хай Бог вас береже!
На святковій сцені того дня в. о. начальника залізниці
Олександр Єфіменко привітав і почесних гостей заходу
– молодих залізничників Сергія Сливу – слюсаря з ремонту
рухомого складу локомотивного депо Здолбунів, Михайла
Яцика – електрика станції Львів, які народилися 24 серпня
1991 року та Марію Пилип’юк – чергову по переїзду ІваноФранківської дистанції колії, яка народилася 23 серпня 1991
року, а також багатодітну сім’ю монтера Рівненської дистанції колії Михайла Саванчука, який разом із дружиною виховують 14 дітей та залізничну династію Корнєвих, трудовий
стаж якої нараховує 248 років.
– Приємною традицією на Львівській залізниці стало у
святкові дні запрошувати на святкування людей, які потребують певної опіки та турботи, – зазначив голова дорожнього комітету профспілки Андрій Сенишин, вітаючи на сцені
багатодітну сім’ю Саванчуків. – У Чернівецькій області у
нас є багатодітна сім’я, яка виховує 16 дітей. Ми їм, на їхнє
прохання, подарували корову – годувальницю всієї сім’ї. А
нашим сьогоднішнім гостям – родині Саванчуків ми за їхнім
бажанням даруємо пральну машину.
Під час святкового концерту привітали залізничників
із річницею Незалежності балет “Життя” під керівництвом
Ірини Мазур, фольк-гурт “Народні галичани”, Микола Хомин
(на фото вгорі) – син начальника поїзда пасажирського вагонного депо Львів Галини Хомин, народний артист України,
гуморист Гриць Драпак. Свої віртуозні вміння продемонстрував і духовий оркестр із Німеччини – “Blasorchester Schott
Jena” під керівництвом Віталія Ковальчука, який завітав до
Львова на святкування Дня Незалежності. Завершальний
акорд у святкування вніс народний артист України Іван
Попович, подарувавши залізничникам прем’єри своїх нових
пісень та дуетну пісню з молодою зміною української естради – фіналістом телепроекту “Шанс” (2006 р.) Володимиром
Рибчуком.
Галина КВАС
Фото Юрія ЮХНИЦЬКОГО

ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції залізничних перевезень вітає ветеранів праці дирекції
із 60-річчям!

Людмилу Яківну ГОРБЕНКО
Надію Василівну КУШНІР
Ірину Григорівну МОРОЗ
Марію Василівну КОЛОДІЙ
Марію Ярославівну КОЗУ
Павла Євстаховича КОЛТУНА
Марію Андріївну ГУКАЛО
Степанію Омелянівну ШУРКО
із 70-річчям!

Євгена Петровича СЛІПЕЦЬКОГО
Марію Михайлівну ХРУЩ
Марію Василівну ЯКИМЕЦЬ

Ірину Андріївну РЕЗНИК
Олену Миколаївну ВОВК
із 80-річчям!

Петра Григоровича КУЗЬМАКА
Олександру Михайлівну ГРИНЧАК
Марію Василівну КОГУТ
Пелагею Василівну КРИЖОВСЬКУ
Ганну Олексіївну МОРОЗ
Марію Петрівну ОЛЯРЧИК
Омеляна Івановича МАСНОГО
Володимира Івановича КОТА
Романа Михайловича ПРИШЛЯКА

із 90-річчям!

Віру Степанівну
МАНЬКОВСЬКУ
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!

Організація ветеранів управління
Львівської залізниці вітає пенсіонерів
із 60-річчям!

Ольгу Петрівну
ФІЛОБОК
із 70-річчям!

Ірину Моїсеївну
АРТАМОНОВУ
із 80-річчям!

Анелію Михайлівну
КАСАРКЕВИЧ
Летять роки в міжзоряний політ,
Але душа нехай про це не знає!
І хай так буде аж до сотні літ,
І доброта ніколи не згасає!

