ПРИВІТАННЯ

ВП “Служба колії” щиро вітає колишнього
інженера відділу експлуатації
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вяткову фейєрію під назвою “Подорож у
казку” подарує цього року профспілкова
організація Львівської залізниці чемним діточкам працівників магістралі. Цього року на зустріч
із Чудотворцем у львівський Палац залізничників
завітає рекордна кількість юних глядачів – понад
10,5 тис. осіб зі Львова, Здолбунова, Рівного, Сарн,
Ковеля, Чернівців, Івано-Франківська, Лавочного,
Сянок, Ужгорода, Мукачевого та Ківерців. Двадцять
дві святкові вистави відбудуться з 17 по 20 та з 22
по 24 грудня. Для діточок приготували не лише
яскраве театралізоване дійство, а й традиційні солодкі подарунки.
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Ларису Миколаївну ГОРДІЄНКО
із 60-річчям!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде любові й тепла!
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина
На многії та благії літа!

Залізничники формують для юних пасажирів додаткові поїзди. Найчисельніша делегація завітає в
гості до святого Миколая із Чернівецького залізничного вузла. Для приїжджих буде організоване гаряче харчування в ресторані вокзалу станції Львів.
Організатори свята подбають про комфорт та безпеку поїздки. Дорогою до Палацу залізничників організовані групи дітей супроводжуватимуть профспілкові
активісти, медики, стрільці воєнізованої охорони залізниці і транспортні правоохоронці. Безпосередньо
у Палаці залізничників теж чергуватимуть працівники апарату дорожнього комітету профспілки
та медики.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Приміський квиток ф.4уч.
№000337, виданий ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2012 р. МАЗНИКУ В.І.
на ім’я МАЗНИК М.В.
● Посвідчення ЛВ №503010,
видане ВП “Львівська механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт”
у 2012 р. та приміський квиток
ф.4 №010421, виданий квитковим бюро ст. Львів у 2012 р.
ГОРГУТУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №458376, видане ВП “Ужгородська дирекція
залізничних перевезень” у 2011 р.
КОСТИК І.О.
● Приміський
квиток
ф.4
№000325, виданий Львівським
коледжем транспортної інфраструктури у 2012 р. ТРАЧУК І.В.
● Посвідчення ЛВ №464936,
видане ВП “Моторвагонне
депо Львів” у 2012 р.
АНТОНЯКУ Р.М.
● Посвідчення ЛВ №380275
(2010 р.) та приміський квиток
ф.4 №016721 (2012 р.), видані
ВП “Мостобудівельний поїзд
№63” СЕКАЧОВУ С.А.
● Посвідчення ЛВ №448432,
видане ВП “Моторвагонне депо
Королево” у 2010 р.КВИЧ М.М.
С П І ВЧ У Т ТЯ

Президія дорожнього комітету профспілки, правління та
наглядова Рада ГО “Лікарняна
каса Львівської залізниці” висловлюють щирі співчуття головному бухгалтеру виконавчої дирекції Лікарняної каси
Ірині Іванівні Тхір у зв’язку з
непоправною втратою – смертю батька.
У цей важкий час глибоко сумуємо разом з Вами та
Вашою родиною.

Колектив відділу зведеної податкової звітності та
методології податкового обліку фінансово-економічної служби
Львівської залізниці вітає начальника відділу аналізу дебіторської
заборгованості та зобов’язань

Ганну Олексіївну ЛЕМИК
із 55-річчям!
Вам 55, та хіба ж це літа,
Коли очі горять і душа молода?!
Хай доля дарує Вам доброго віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку,
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многії літа!

Колектив зміни №2 станції Львів вітає маневрового диспетчера
За сумлінну працю на залізничному транспорті, вагомий особистий внесок у проведеній роботі із визначення шляхів підвищення рівня оплати праці, відпрацювання ефективної структури,
створення керованої та прозорої за її складовими системи оплати
праці в галузі та високий професіоналізм наказом генерального
директора Укрзалізниці нагороджено:
знаком “Залізнична Слава” ІІІ ступеня – Сазикіну Галину
Костянтинівну – провідного інженера з організації та нормування праці
служби організації праці, заробітної плати і структур управління;
Почесною грамотою Державної адміністрації залізничного
транспорту України – Желамську Галину Григорівну – інженера з
організації та нормування праці 1 категорії Ківерцівської дистанції колії.
оголошено подяку Державної адміністрації залізничного транспорту України – Букіль Наталії Мирославівні – інженеру з організації та нормування праці 1 категорії Стрийської дистанції сигналізації та
зв’язку;
годинником від генерального директора Укрзалізниці –
Мартиновича Ігоря Івановича – провідного інженера з організації та
нормування праці дорожньої нормативно-дослідної станції з праці;
нагрудним знаком “Відмінник господарства перевезень” –
Бордюк Віру Ярославівну – провідного інженера з організації та нормування праці служби перевезень.
ПОДЯКА

Нема в людському житті більшої цінності, ніж міцне здоров’я. А тому
низький уклін і щира подяка Богу і людям, що допомогли мені у нелегкий час зберегти цей скарб. Я працюю помічником машиніста електровоза у вантажному русі на дільниці Львів–Чоп–Львів. Коли занедужав,
звернувся за допомогою до лікарів. Медики запропонували мені ефективний курс лікування в сусідній Польщі. Я звернувся до керівництва і
профспілкового комітету локомотивного депо Львів-Захід із проханням
посприяти в проведенні лікування. Начальник депо Валерій Байса та
голова профкому Петро Ручка відгукнулися на моє прохання, надавши
матеріальну допомогу.
Курс лікування пройшов успішно. Нині я відчуваю покращення
здоров’я і повернувся до повноцінної роботи. За моральну підтримку та
матеріальну допомогу щиро дякую начальнику нашого депо та голові
профкому, а також усьому трудовому колективу. Нехай Господь сторицею віддячить їм за добру справу.
З повагою
Василь КОМАРНИЦЬКИЙ, Почесний залізничник,
помічник машиніста електровоза, м. Львів.

ПОГОДА

Впродовж 14-20 грудня на території залізниці очікуються
значні коливання температур та мінлива погода. У п’ятницю
без істотних опадів. Температура вночі 11-16°, на ІваноФранківській, Тернопільській дирекціях при проясненнях 1722°, на Закарпатті 5-10° морозу, вдень 4-9°, на Закарпатті від
0 до 5 морозу. У суботу вночі переважно без опадів. У неділю
вдень та впродовж доби складні погодні умови: сильні снігопади, місцями з дощем. Ожеледь, налипання мокрого снігу на лінії
електропередач та зв’язку, хуртовини, снігові замети, на дорогах
ожеледиця. Посилиться південно-східний вітер. Вночі у суботу
5-10°, на Рівненщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Буковині
місцями до 14° морозу, на Закарпатті 3-8° нижче нуля. Вдень від

0 до 5° морозу. У неділю вночі від 0 до 5° морозу, вдень місцями
1-3° тепла.
У понеділок часом опади, ожеледь, у східних регіонах місцями хуртовини. Температура вночі від 0 до 6° морозу, вдень від 4°
морозу до 1° тепла, на Закарпатті від 0 до 5° тепла. У вівторок
невеликі опади. Температура вночі від 0 до 6° морозу, вдень від
4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті від 0 до 3° тепла.
Надалі переважно без опадів, знову очікується похолодання. Вночі у середу 10-15° нижче нуля, на Закарпатті 2-7° морозу.
Вдень 5-10° морозу, на Закарпатті близько нуля. У четвер подальше зниження температури.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Антоніну Кирилівну БАРДАК
із ювілеєм!
Бажаємо щастя, здоров’я, успіхів у роботі,
любові від чоловіка і поваги від дітей!
В день народження бажаємо
Радості, сонця й тепла,
Щоб завжди усміхалися очі,
А душа молодою була!
Нехай життя квітує буйним цвітом,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!

Друзі та колеги по роботі вітають
чергового по переїзду 12 км ст. Трускавець

Нестора Михайловича МОТАКА
із 60-річчям!
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!
Боже ласкавий, в щасливу годину
Благослови цю прекрасну людину!
Дай їй під сонцем в радості жити
Многії, многії, благії літа!

Колектив відділу зведеної фінансової звітності та
супроводження аудиту за міжнародними
стандартами фінансової звітності фінансово-економічної служби
Львівської залізниці щиро вітає колегу

Галину Володимирівну ПЕЛЕХ
із Днем народження!
Як хочеться подарувати тобі долю
І прихилить до тебе цілий світ,
Щоби у щасті ти жила без болю
Багато довгих і яскравих літ!
Благополуччя тобі зичимо й удачі,
Здорова будь, красива, мов весна,
І щоб в любові не пізнать нестачі,
Бо Богом нам дарується вона!

Колектив станції Глибочок-Великий
вітає комерційного агента

Григорія Івановича ГОРОШКА
із полуднем віку!
Усім колективом ми Вас вітаєм,
Щастя, здоров’я й удачі бажаєм!
Хай радість приносить Вам кожна година
Від горя хоронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас і родини на довгі літа!

