ПРИВІТАННЯ

Колектив станції Хирів щиро вітає чергову по станції

Любов Михайлівну СІВАРГУ
із 55-річчям!
Вам лише 55 – це зовсім небагато,
Коли серце співає і хочеться свята,
Коли воно б’ється і прагне любові,
Коли руки умілі до праці готові,
Коли мудрість зоріє у кожному слові,
Тож живіть іще стільки ж у пошані й здоров’ї!

Колектив юридичної служби вітає
першого заступника начальника служби

Оксану Степанівну ШЕВЧИШИН
із ювілеєм!
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього немилі всі добрі діла,
В здоров’ї – багатство, і радість, і сила,
А більшого щастя на світі нема!
А Ваша енергія, мудрість та сила
Нехай не згасають ніколи з літами,
Душа ж Ваша чиста, велика й красива,
Та посмішка щира хай буде між нами!

Колектив ЄТехПД ВП “Інформаційно-обчислювальний центр” вітає
товарного касира

Тетяну Семенівну ПАСТУХОВУ
із 50-річчям!

“Тури вихідного дня” – популярні в колективах відокремлених підрозділів залізниці.
Упродовж вихідних організовані групи залізничників і члени їх сімей мандрують мальовничими
та історичними куточками Західної України,
знайомляться з неповторною красою краю,
його архітектурними та мистецькими шедеврами, глибше пізнають історію. Щороку такі
поїздки організовують для членів профспілки
та їх сімей у Тернопільській дистанції електропостачання.
За словами голови профкому дистанції
Святослава Бугая, рішення про маршрут чергової
поїздки приймається колективно на засіданні профкому. Багато яскравих вражень та пізнавальної інВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №392961,
видане ВП “Локомотивне депо
Здолбунів” у 2011 р. ЦВЕЮ Ю.В.
● Посвідчення ЛВ №521113, видане ВП “Перший загін воєнізованої
охорони” у 2013 р. ПИЩИКУ В.Д.
СПІВЧУТТЯ

Колектив ВП “Тернопільська
дирекція залізничних перевезень” сумує з приводу смерті
колишнього начальника станції Бережани – учасника бойових дій у Великій Вітчизняній
війні, ветерана залізничного
транспорту ОЛІЙНИКА Івана
Володимировича – та висловлює співчуття рідним і
близьким покійного.
Колектив Центру науковотехнічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування висловлює щирі
співчуття інженеру Анжелі
Іванівні Кирилюк з приводу
тяжкої втрати – смерті матері – Наконечної Галини
Миколаївни.
Працівники відокремленого
підрозділу “Служба сигналізації і зв’язку” з глибоким сумом
сповіщають, що на 71 році
життя відійшла у вічність
НАКОНЕЧНА
Галина Миколаївна
– колишній інженер відокремленого підрозділу “Служба
сигналізації і зв’язку”, почесний залізничник, добра,
турботлива мати і бабуся.
Висловлюємо щирі співчуття
рідним, близьким та всім, хто
знав, любив і поважав Галину
Миколаївну.

формації привезли тернопільські енергетики із подорожей в Яремче та Ворохту. Цього разу вирішили
ближче познайомитися з цікавинками Закарпаття.
Упродовж минулих вихідних працівники дистанції зі
сім’ями побували у замку Паланок, що в Мукачевому,
оглянули історичний центр Ужгорода та відвідали замок Шенборнів, розташований в урочищі Берегвар на
околиці Чинадієво, на базі якого розміщено санаторій
“Карпати”. Про легенди та історичні факти, пов’язані
з цими пам’ятками архітектури, залізничникам цікаво
і змістовно розповів екскурсовод. А комфортну ночівлю і смачне харчування залізничникам забезпечила
база відпочинку “Красія” Ужгородської дирекції залізничних перевезень.
Анастасія САВЧИН

ОГОЛОШЕННЯ

УМВС України на Львівській залізниці оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку апарату управління.
Вимоги до посади:
– вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст;
– стаж роботи за фахом не менше 5 років, досвід роботи в правоохоронних органах;
– досконале знання бюджетного законодавства, порядку затвердження, складання, кошторису, комплексної системи автоматизації фінансово-економічної діяльності бюджетної установи “ПарусБюджет, версія 8.5.2”, системи “Клієнт-банк”;
– знання правил ділового етикету, ділової мови, правил та норм
охорони праці та протипожежного захисту;
– знання основних принципів роботи на комп’ютері та відповідних
програмних засобів.
Перелік необхідних документів: заява, особова картка П-2ДС, автобіографія, копія паспорта, копія документів про освіту, декларація про
доходи (форма №001ДС), дві фотокартки.
Документи подаються за адресою: вул. Федьковича, буд. 50а,
м. Львів, 79015 впродовж одного місяця з дня опублікування оголошення.
Телефони для довідок: 226-52-06, 226-40-56.
ПОГОДА

Прогноз погоди на 5-11 липня
Упродовж 5-11 липня на більшій частині території залізниці переважатиме тепла, проте нестійка погода. У п’ятницю місцями короткочасний дощ, у прикарпатських областях можлива гроза. При грозі місцями
шквалисті посилення вітру. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, при
проясненнях до 30° тепла, у горах уночі 8-11°, вдень 18-23° вище нуля.
Упродовж вихідних короткочасні дощі, грози, подекуди сильні зливи з
градом. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, при проясненнях до
30° тепла, у горах уночі місцями 7-12°, вдень 18-23° вище нуля.
У понеділок короткочасний дощ, гроза, подекуди сильні зливи з градом, удень на Волині, Рівненщині переважно без опадів. Місцями шквалистий вітер 15-20 м/сек. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29° тепла,
у горах уночі 8-13°, вдень 20-25° вище нуля. У вівторок мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. При грозі подекуди шквали 1520 м/сек. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29° тепла, у горах уночі
8-13°, вдень 20-25° вище нуля. У середу подекуди короткочасні дощі,
грози. Температура вночі 9-14°, вдень 23-29° тепла, у горах уночі 7-12°,
вдень 19-24° вище нуля. У четвер переважно без опадів. Температура
вночі 10-15°, вдень 23-29° тепла, у горах 19-21° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

Колектив служби організації праці, заробітної плати та структур
управління щиро вітає провідного інженера з організації
та нормування праці

Галину Василівну МОРГУН
із ювілеєм!
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину,
Попереду багато ще доріг!
Бажаєм Вам ще 50 прожити,
Здоров’я доброго на всю півсотню літ,
І внуків всіх ще одружити,
Й благословити правнуків у світ!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа!

Колектив та цеховий профспілковий комітет
залізничної станції Мостиська-2 вітають чудову людину,
почесного залізничника, начальника станції

Петра Івановича ПАУКА
із ювілеєм, який він святкуватиме 7 липня!
Людської шани зичим і тепла,
Достатку, злагоди і дружби у родині!
Щоб вся біда у безвість відійшла,
Лиш радість залишилася віднині!
Хай стелиться життя розмаєм,
Вирує щастям повний цвіт,
Ми від душі усі бажаєм
Здоров’я, щастя і многая літа!

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” вітає
начальника залізничної станції Мостиська-2

Петра Івановича ПАУКА
із 60-річчям, яке виповниться 7 липня!
Бажаємо Вам у цю святкову днину
Людського щастя і родинного тепла!
Щоб оминала Вас лиха година,
Щоб тільки успіх доленька несла!
Щоб друзі завше поруч були
І в горі Вас ніколи не забули!
Щоб у вікно зоря світила
Не на тепло, а на добро!
Щоб Вас усі завжди любили
І щоб прожили Ви до сто!

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції залізничних перевезень
вітає з ювілеєм ветеранів праці дирекції
із 70-річчям!

Юрія Андрійовича ВАСЮНЦЯ
Любов Костянтинівну ШВАЙКУ
Євгена Миколайовича МАРЦІНКОВСЬКОГО
Василя Олександровича ПОТАПЕНКА
Марію Григорівну ДЗЬОБАК
із 60-річчям!

Серафиму Броніславівну МИХАЙЛЯК
Марію Григорівну СТОЙКУ
Кристину Богданівну ЛОБОДУ
Марію Олександрівну ВОЗНУ
Життя прожить – не поле перейти,
І Ваше йде нелегкими шляхами,
То хай Вам Бог дарує многая літ,
Здоров’я, миру й довго залишатись з нами!

