Колектив та профспілковий
комітет Стрийської дистанції
колії сердечно вітає
начальника дистанції колії

Віталія
Вікторовича
ВЕЛИКОХАТЬКА
із 35-річчям!

Прийміть
слова глибокої
вдячності за Вашу
віддану працю на
залізничному транспорті, побажання
доброго здоров’я,
святкового настрою і злагоди Вам
та Вашим рідним!
Нехай у Вашій родині
завжди панують
взаєморозуміння та
достаток, а Господь
оберігає Вас!

ОГОЛОШЕННЯ
У зв’язку зі зміною схеми
взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж на дільниці Львів–
Мукачево відключено автовідповідач АТС ст. Мукачево.
Відповідь станції – після повного набору номера.

Вважати недійсною
● Печатку кооперативу садівничого товариства “Автодорожник”, зареєстрованого Бартатівською с/р у 1994 р.

Є щось символічне в тому,
що перед професійним святом
медичних працівників, яке припадає на третю неділю першого літнього місяця, відзначаємо
Всесвітній день донора, адже
немало життів лікарі рятують
саме завдяки людям із щедрим
серцем і високим розумінням
громадянського обов’язку. Тому
адміністрація і колектив дорожньої станції переливання крові
Львівської залізниці вітає всіх
донорів магістралі із Всесвітнім
Днем донора. Ми безмежно
вдячні вам за вашу благородність, розуміння, щедрі серця,
за ваш гуманізм. Ви – одні із тих
сіячів Добра у повсякденному
житті, і за це низький вам уклін.
Слово донор не залишає байдужою жодну людину, бо воно
означає наймилосердніше, що

Дорога родина вітає сина, чоловіка та батька

Богдана Степановича СУХАРИНУ
із 50-річчям!
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно й світло!
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові!
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро!
Живи нам на радість у щасті та мирі!
Хай Бог посилає здоров’я та сили –
У дружній родині усі ми щасливі!

лишень може бути в довгому
переліку добрих християнських
справ і вчинків.
Нині на Львівській залізниці
є 250 постійних донорів, 425 почесних донорів України та один
заслужений донор України.
Ми вдячні керівникам Львівського пасажирського вагонного

Керівництво залізниці та президія дорожнього
комітету профспілки із глибоким сумом сприйняли
звістку про непоправну втрату – на 67-му році пішов
із життя колишній голова правління ВАТ “Львівський
локомотиворемонтний завод”, почесний залізничник, заслужений працівник транспорту України
РУДЕВИЧ Іван Іванович
Усе трудове життя Іван Іванович віддав рідному підприємству. Під його керівництвом Львівський
локомотиворемонтний завод закріпився серед
провідних підприємств профільного напрямку, здобув авторитет надійного партнера залізниці. Іван
Іванович Рудевич був людиною обов’язку, слова
і праці, віддаючи усі сили улюбленій справі, дбав
про її розвиток і процвітання. Найвищою нагородою
Івану Івановичу за це назавжди залишаться щира
повага, любов і світла пам’ять усіх, кому пощастило пліч-о-пліч йти із ним професійною та життєвою
дорогами.
Поділяємо біль тажкої втрати й висловлюємо
щирі співчуття рідним та близьким покійного.

депо, вагонного депо Клепарів,
Львівського локомотиворемонтного заводу, відділкових лікарень станцій Ужгород, Тернопіль,
вузлової лікарні станції Чоп, а
також всім донорам-медикам,
колегам дорожньої станції переливання крові та Клінічної лікарні Львівської залізниці за те,
що з розумінням ставляться до
проблем донорства і сприяють
нам у проведенні Дня донора.
Тож рятуйте життя, любі наші
донори. Разом зі своєю кров’ю
вливайте у хвору людину свою
доброту й ласку. Щастя Вам,
міцного здоров’я і довгих років
життя!
Галина БУЛАТОВА,
завідувач відділу комплектації
донорських кадрів дорожньої
станції переливання крові
Львівської залізниці

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 18 - 24 ЧЕРВНЯ
Упродовж 18-24 червня очікується похмура,
прохолодна, дощова погода, що супроводжуватиметься сильними дощами, грозами і шквалистим вітром.
У п’ятницю у другій половині дня та впродовж вихідних
очікуються короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи з градом і шквалами. Вітер південно-східний помірний,
із шквалистими посиленнями при грозах. Температура
вночі коливатиметься від 5-10° до 10-15, вдень 18-23°, на
Закарпатті та на східних теренах при проясненнях місцями до 24-26° тепла.
У понеділок-вівторок збережуться дощі, грози, місцями сильні, вдень із градом, у гірських ділянках подекуди
дуже сильні зливи з можливим швидкоплинним підвищенням рівнів води у річках, у місцях проходження локальних злив очікується формування значного місцевого та
схилового стоку. Температура вночі 12-17°, у горах 9-13°
тепла, вдень 19-24°, на Рівненщині й Тернопільщині при
проясненнях 23-28°, у горах всього 12-17° вище нуля.
Надалі зберігатиметься нестійка погода, з короткочасними дощами і грозами, температурний фон дещо
підвищиться.

Галина КОВАЛЬЧУК, інженер дорожньої геофізичної станції

Щиро вітаємо!
Колектив бригади поїзда № 74 Львів-Москва щиро вітає
начальника поїзда, почесного залізничника

Галину Василівну ШАВАРЧУК

із 55-річчям!
Спинити час ніхто не в змозі
І грає ліс, і квітне сад,
На Вашім сонячнім порозі
З’явилось мудрих 55!
Ваш ювілей – поважна дата,
Про це нагадувать не слід,
А краще щиро побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ!
Щоб завжди Ви жили у мирі
У колі рідної сім’ї!
Нехай пісні веселі й щирі
Співають стоголосі солов’ї!

Колектив служби колії сердечно вітає секретаря служби

Ірину Яківну МИСИК
із 50-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 у радості жити
Та многії, многії, благії літа!

Колектив фінансово-економічної служби
щиросердно вітає начальника служби

Романа Михайловича ВОЙЦЕХОВСЬКОГО
із 50-річчям!
У цей святковий день зичимо Вам український
віночок світлих та теплих побажань.
Хай у Вашому житті завжди буде багато щастя
та здоров’я, оптимізму та мудрості!
Нехай кожен Ваш день буде наповнений
корисними справами і теплом людських
відносин, а мрії втілюються у життя
та приносять бажану радість і
задоволення!

Колектив служби контролю та внутрішнього
аудиту залізниці щиро вітає ревізора служби

Ігоря Миколайовича ПЕТРИГУ
із 60-річчям!
Хай дні ідуть з повагою й любов’ю
Серед людської шани та хвали,
І проживіть у доброму здоров’ї
Хоча би до столітньої пори!
Хай сили та наснаги прибуває,
Нехай душа не осипає цвіт,
У серці радість не вгаває,
І хай Вам Бог допомагає!

Керівництво Рівненської дирекції, колективи відбудовчих
поїздів Ковель та Здолбунів, колектив апарату УРБ-3 щиро
вітають колишнього заступника головного ревізора з безпеки
руху поїздів і автотранспорту залізниці

Бориса Олексійовича
РУДНИЦЬКОГО
із 70-річчям!
Бажаємо Вам міцного духу та невичерпного
оптимізму, здоров’я, домашнього тепла та затишку.
Нехай Матір Божа завжди Вас оберігає,
а Господь дарує надію й тепло!

Колектив апарату безпеки руху поїздів та автотранспорту
залізниці щиро вітає почесного залізничника, ветерана
залізничного транспорту, колишнього заступника головного
ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці

Бориса Олексійовича РУДНИЦЬКОГО
із 70-річчям!
Ваші роки – то Ваш скарб,
Їм ціни немає!
Кожен рік багато варт,
Всі про це ми знаєм!
Вашу мудрість знаєм ми,
Цінимо Ваш досвід,
Шана в Вас поміж людьми
І поваги досить!
Тож прийміть уклін від нас,
Щирі слова шани,
Всякий день й усякий час
Пишаємось ми Вами!

