ПРИВІТАННЯ

Колектив станції Лавочне вітає колегу –
чергову по станції

Світлану Петрівну МАРИНЕЦЬ
із 35-річчям!
Нехай пісні і слова милозвучні
Для Вас лунають знов і знов,
Хай будуть в серці нерозлучні
Добро, надія і любов!
Хай Вам сміється доля журавлина,
Поля розлогі колосом цвітуть,
Нехай червоні ягоди калини
Щасливу Вашу осявають путь!

Первинна профспілкова організація, змінний майстер,
профгрупорг та колектив пункту технічного обслуговування
вагонів Клепарів сердечно вітають оглядача вагонів ПТО-3

Первинна профспілкова організація, змінний майстер,
профгрупорг та колектив пункту технічного обслуговування
вагонів Клепарів сердечно вітають оглядача вагонів ПТО-3

Анастасію Іванівну КОГУТ

Ганну Миколаївну ГРИШКАНИЧ

із 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 цілу сотню літ,
І внуків всіх ще одружити,
Й благословити правнуків у світ!

Колектив cпеціальної служби
вітає інженера ЦО станції Ковель

із ювілеєм!
З ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Ми щиро Вас поздоровляєм,
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм
І довгі, довгії літа...

Люблячий чоловік Михайло, син Роман
та вся родина щиро вітають кохану дужину,
дорогу матусю та привітну людину

Петра Миколайовича ГЛУХАЙКІНА
із 50-річчям!
З ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Вона Вам радість принесла!
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 мали Ви кого любити,
І щоб любили міцно Вас!
Щоби було усе гаразд!

Оксану Ярославівну ЛЕХ-ГРЕСЬКО
із 50-річчям!
Зичимо міцного здоров’я, хорошого
настрою, невичерпних життєвих сил,
сповнення мрій. Нехай обминають
тривоги, а доля дарує
багато щасливих років!
Профспілковий комітет ВП “Ківерцівська дистанція
колії” вітає голову профспілкового комітету,
начальника технічного відділу

Олену Анатоліївну ГНЄЗДІЛОВУ

ОГОЛОШЕННЯ

ВП “Львівська дистанція водопостачання” ДТГО “Львівська
залізниця” має потребу в укомплектуванні вакантних посад
за рахунок переведення з інших підприємств залізничного
транспорту:
● технік-лаборант хімічного аналізу (3 вакантні посади);
● технік-лаборант бактеріологічного аналізу;
● лаборант хімічного аналізу (3 вакантні посади);
● лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу;
● майстер буровий.
У ВП “Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза” ДТГО
“Львівська залізниця” відкрито дільницю “Автосервіс” із ремонту легкових і вантажних автомобілів. Надаємо послуги із:
● шиномонтажу;
● кузовних робіт;
● ремонту ходової;
● ремонту газобалонового обладнання;
● ремонту двигунів легкових та вантажних автомобілів;
● регулювання розвалу-сходження коліс;
● заміни мастил та діагностики автомобіля.
Замовлення приймають за адресою: вул. Базальтова, 2
(біля дріжджового заводу, кінець Личаківської).
Тел. для довідки (032) 226-63-21, 226-64-18.

із Днем народження!
Черговий рік – це лиш фрагмент життя,
Черговий кадр у цім чарівнім світі!
Хай в цьому кадрі буде більше світла,
А тіні всі хай кануть в небуття!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі!
Хай молодість ще довго квітне,
Усмішка сяє на Ваших устах,
І лиш хороше, радісне, привітне
Завжди в житті перетинає шлях!

і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким
покійного.
Тяжка втрата спіткала наш колектив. Пішла з життя
світла, доброзичлива і чуйна людина, колишній голова
райпрофсожу Рівненського відділку залізниці.
Усім добре відомі його людяність, доброта, надійність. Небайдужий, чесний, порядний і совісний – таким він був і залишається в наших серцях.
У глибокій скорботі схиляємо голови перед пам’яттю
Геннадія Івановича. Вічна йому шана.
Керівництво та терком профспілки Рівненської дирекції залізничних перевезень сумує з приводу смерті
СТЕБЕЛЄВА
Геннадія Івановича,
який упродовж 15 років очолював Рівненський
райпрофсож.
Геннадій Іванович віддав галузі залізничного транспорту 45 років, був учасником бойових дій ВВВ. У післявоєнні
роки працював на відбудові залізничного
транспорту нашого регіону.
Геннадій Іванович гідно пройшов свій
життєвий шлях. Доброзичлива, чуйна,
уважна, розсудлива, мудра людина – таким він залишився у нашій пам’яті.
Із сумом схиляємо голови. Серцем та душею співчуваємо дружині, сину, дочці, онукам та правнукам, усім рідним та близьким Геннадія Івановича у їхній скорботі.

Юрія Васильовича КОЧИША
із 80-річчям!
Хай в добрі і здоров’ї проходять літа,
Хай повага стрічається всюди,
Хай на полі життя колосяться жита,
І цінують за працю Вас люди!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Чоловік Степан, доньки Анна і Ольга з чоловіком
Тарасом, онуки Анастасія і Діана вітають кохану
дружину, найріднішу матусю і люблячу бабусю

Галину Михайлівну МИКИТКУ
із 60-річчям!
Матусю, бабусю, дружино єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина!
Спасибі Вам, мамо, за ніжне тепло,
За людяність Вашу, за Ваше добро!
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай Бог посилає Вам спокою й миру
На многії й благі щасливі літа!
ПОГОДА

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №316018,
видане ВП “Тернопільська
дирекція
залізничних
перевезень” у 2008 р.
ПАВЛИШИН М.Я.
● Посвідчення ЛВ №448351,
видане ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і
цивільних споруд №6” у 2011
р. СТЕЛЬМАХУ Р.І.
● Посвідчення ЛВ №462506,
видане ВП “Львівська дирек-

ція залізничних перевезень” у
2011 р. ДЕМКОВІЙ М.А.
● Приміський квиток ф.5
№000943, виданий Львівським
технікумом
залізничного
транспорту у 2011 р. ЗІМОСІ
А.А.
● Посвідчення ЛВ №478020 та
приміський квиток ф.4 №008133,
видані
ВП
“Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2012 р.
ВОЛЯНСЬКОМУ С.С.

СПІВЧУТТЯ

Керівництво Львівської залізниці та дорожній комітет профспілки із сумом зустріли звістку про смерть
СТЕБЕЛЄВА
Геннадія Івановича

Рада об’єднання ветеранів залізниці вітає
голову регіональної ради Івано-Франківської
дирекції залізничних перевезень

Із невимовним смутком дізналася, що пішла з життя чудова людина, колишній начальник оргштатного сектора управління залізниці, почесний залізничник, ветеран транспорту
ХРАПАЛЬ Антоніна Сергіївна.
У пам’яті залишилися дні, тижні та роки спільної праці, такі
чудові риси характеру Антоніни Сергіївни, як небайдужість,
співчуття, висока особиста відповідальність, педантичність у
робочих питаннях і щира душевність.
Глибоко співчуваю рідним та близьким покійної і сумую
разом із вами.
Жанна КІРПА

Рада об’єднання ветеранів війни та праці Львівської залізниці, Рада ветеранів Управління залізниці, друзі та знайомі
щиро сумують з приводу смерті колишнього начальника оргштатного сектора залізниці
ХРАПАЛЬ Антоніни Сергіївни.
На залізниці Антоніна Храпаль працювала на різних посадах із 1956 року. Колеги по роботі вирізняли її відданість
роботі, сумлінність, доброзичливість, акуратність, скромність,
бажання завжди прийти на допомогу.
Пам’ять про Антоніну Сергіївну – порадника, друга, професіонала – назавжди залишиться у серцях її рідних, друзів,
знайомих.
Рада ветеранів Рівненської дирекції залізничних перевезень глибоко сумує та висловлює щирі співчуття сім’ї
Стебелєвих – дружині Єфросинії Іванівні, сину Алевтину,
дочці Людмилі, внукам, правнукам у зв’язку зі смертю дорогої їм людини –
СТЕБЕЛЄВА Геннадія Івановича,
колишнього голови райпрофсожу Рівненського відділку.
Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом із Вами у
тяжку годину.

Прогноз погоди на 1-7 червня 2012 р.
Упродовж 1-7 червня на більшій частині території залізниці
переважатиме нестійка погода. У п’ятницю вночі переважно на
Закарпатті із поширенням на решту території залізниці очікуються дощі, місцями сильні, з грозами, в окремих районах град
та шквали. Температура вночі 5-10°, на Закарпатті до 12° тепла, вдень 15-20°, у східних регіонах магістралі до 22° тепла, у
горах 10-15° вище нуля. Упродовж вихідних на більшій частині
території залізниці місцями невеликий дощ, можливі грози.
Температура вночі 4-9°, вдень 14-19°, у горах 10-15° тепла, у
неділю на Івано-Франківщині, Буковині 20-25° вище нуля.
У понеділок із заходу поширюватимуться вологі маси повітря
із короткочасними дощами, грозами, в окремих районах град,
шквали. Температура вночі 10-15°, вдень 13-18°, при проясненнях 19-22° тепла, на Івано-Франківщині, Буковині, Тернопільщині
21-26° тепла. У вівторок теж дощитиме, вдень місцями грози.
Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°, на Закарпатті, ІваноФранківщині, Буковині до 19-22°, у горах 10-13° тепла. У середу
вночі та вдень можливі невеликі, місцями помірні опади. Нічна
температура 6-11°, вдень 18-23° тепла. У четвер переважно
без опадів, температура вночі 5-10°, у горах місцями 2-4° тепла, вдень 20-26° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
Керівництво залізниці та дорожній комітет профспілки
висловлюють щирі співчуття рідним і близьким з приводу
смерті колишнього начальника оргштатного сектора управління Львівської залізниці
ХРАПАЛЬ Антоніни Сергіївни.
Антоніна Сергіївна народилася у 1928 році в місті
Острогожськ Воронезької області РФ.
У 1950 році закінчила Харківський інститут інженерів
залізничного транспорту. На Львівській залізниці почала
працювати з 1956 року – нормувальником, старшим нормувальником на підприємствах Тернопільського відділку
залізниці, у вагонному депо Клепарів, старшим економістом вагонної служби. Із квітня 1975 по жовтень 1988 – очолювала оргштатний сектор управління залізниці.
Антоніна Храпаль брала участь у вдосконаленні та
пристосуванні апарату залізниці до потреб часу. Активно
працювала над створенням в управлінні залізниці такого
підрозділу, як канцелярія, що дозволило вивільнити інженерно-технічних працівників від непродуктивних витрат
часу і підвищити потенціал їхньої творчої активності.
Користувалася авторитетом серед колег по роботі, характеризувалася як скромна, працелюбна, акуратна працівниця. Виховала двох дітей.
Світла пам’ять про Антоніну Сергіївну назавжди залишиться у серцях усіх, хто знав і поважав цю
чудову людину.

