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Ñòîð. 2, 3 Конкурс

Ñòîð. 4, 5 Вісник профспілки
Уже стало доброю традицією на Закарпатті напередодні
Дня профспілки залізничників і транспортних будівельників України проводити спортивно-масові заходи на вокзалі
станції Ужгород та на стадіоні “Локомотив” у Чопі, присвячені пам’яті колишнього Міністра транспорту і зв’язку України
Георгія Кірпи.
Цьогорічний вже 11-ий Міжнародний турнір пам’яті Героя
України Георгія Кірпи відбудеться 2 серпня. На численні побажання працівників та колективів залізничників, оргкомітет із
організації турніру прийняв рішення провести змагання з нардів, окрім уже традиційних – з міні-футболу та шахів. У турнірі
візьмуть участь спортивні команди залізничних підрозділів
Закарпаття, всіх дирекцій Львівської залізниці та окремих залізниць Укрзалізниці, команди органів місцевої влади, а також
залізничники із Угорщини та Словаччини.
На вокзалі в Ужгороді о 9 год. 15 хв. відбудеться мітинг
пам’яті Георгія Кірпи, а о 9 год. 30 хв. розпочнуться спортивні
змагання з шахів. У Чопі на стадіоні “Локомотив” о 10-й годині
відбудеться урочисте відкриття турніру та пройде турнір із
міні-футболу й нардів.
Запрошуємо усіх охочих!
Ярослав АФТАНАС,
голова Ужгородської територіальної профспілкової організації,
голова правління МГО “Фонд ім. Г. М. Кірпи”

ПРО ГОЛОВНЕ

П

опри нестабільну ситуацію на сході
України, поїзди звідти курсують у
звичному режимі. І разом зі звичайними
громадянами на територію західної України
можуть потрапити особи, що мають злочинні
наміри, перевозять вибухівку чи вогнепальну

зброю, викрадену у зоні АТО чи намагаються
уникнути відповідальності за скоєні злочини.
Саме для виявлення таких випадків Управління
МВС України на Львівській залізниці створило
фільтраційні пункти, які вже два тижні працюють на території усієї Львівської залізниці.
Закінчення на 3 стор.

Т

радиційно напередодні дня народження Міністра транспорту та зв’язку
України, Героя України Георгія Кірпи біля
Управління залізниці відбулася панахида його
пам’яті. Віддати шану Народному Міністру
разом із керівництвом залізниці та дорожньої

профспілкової організації прийшли численні
залізничники. Начальник залізниці Богдан Піх
подякував присутнім за пам’ять про Георгія
Миколайовича Кірпу та наголосив, що Георгій
Кірпа назавжди залишиться видатною постаттю в історії залізничної галузі України.

У дитячому оздоровчому таборі “Трембіта” Ужгородської
територіальної профспілкової організації 20 липня відбувся захід, присвячений пам’яті Героя України Георгія Кірпи.
Голова правління МГО “Фонд ім. Г. М. Кірпи” Ярослав Афтанас
розповів дітям про життєвий шлях Георгія Миколайовича, про
його трудове сходження від рядового працівника станції Чоп
до Міністра транспорту та зв’язку України, про допомогу жителям Закарпаття після першого та другого паводків, і про його
останній подарунок землякам – прекрасний ужгородський
залізничний вокзал. У таборі відбулися спортивні змагання із
чотирьох видів спорту: шашок, настільного тенісу, городків та
стрибків зі скакалкою. По завершенні змагань усіх учасників
нагороджено дипломами, а переможців – почесними грамотами та подарунками. Кращим гравцем у грі із шашок став
Вадим Германович, із настільного тенісу – Олександр Лошко,
зі стрибків на скакалці – Наталія Захарова, із метання кілець
– Артем Андронов.
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Керівництво
та
профспілкова організація Львівської залізниці,
трудовий колектив ВП
“Підзамчівська дистанція колії” глибоко сумують з приводу смерті
монтера колії дистанції

ВАСЬКАЛА
Романа
Вікторовича,

1988 року народження, що загинув в зоні дії антитерористичної операції, виконуючи свій громадянський
обов’язок. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Романа Вікторовича.
Світла пам’ять про Романа Васькала завжди житиме
у серцях і душах друзів та колег по роботі.

