Змінюється нумерація
абонентів АТС ст. Красне

Трудовий колектив Центру науково-технічної інформації і
бібліотечно-бібліографічного обслуговування щиро вітає дорогих ювілярів

Ірину Йосипівну ГРИГОРЧУК,
Ірину Ігорівну КОЧАРЯН,
Ольгу Євгенівну МАЦЕЛЮХ
з нагоди 50-річчя!

У зв’язку з переключенням
по станції Красне старої АТС на
цифрову АТС SI-2000 нумерація
абонентів АТС ст. Красне змінюється:
Старий набір: 96-131-ХХХ
Новий набір: 96-131-2ХХХ
Вихід із мережі загального
користування на АТС ст. Красне не змінюється. За довідкою
звертатись за телефоном по
станції Красне 22-36, 22-38.

Від усього серця бажаємо Вам міцного здоров’я та життєвої наснаги,
професійних успіхів та особистих творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди та добробуту у Вашій оселі! Нехай здійсняться усі заповітні мрії, а будь-які повороти долі завжди відкривають лише нові обрії
майбутніх перспектив! Щастя Вам, радості, добра і благополуччя!
Ваш ювілей – щаслива дата.
І сумніватись тут не слід!
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід!
Отож прийміть найкращі побажання
Здоров’я, щастя та багато літ!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день!

“Вдячне слово “ангелам-охоронцям” наших дітей”
Так починають свій лист у редакцію мешканці будинку №33 по вулиці Роксоляни, що у
Львові. У ньому вони висловлюють вдячність
Людмилі Никифорівні Грішиній – лікарю-педіатру дитячого поліклінічного відділення
Клінічної лікарні Львівської залізниці, що розташоване за цією ж адресою.
– Ми хочемо сказати багато теплих та вдячних слів про цього лікаря. Її робота – турбота про
здоров’я наших дітей. Низько вклоняємось Людмилі
Никифорівні за її невтомну працю, за щире і відкрите серце. Завдяки її професійній майстерності
у нас зміцнюється віра та надія на одужання наших
дітей, і це – найголовніше.
Людмила Никифорівна не має відпочинку ні в
суботу, ні в неділю, ні у свята, бо коли наші діти
хворіють, вона неодмінно зателефонує, запитає, як
почувається дитина, порадить, заспокоїть. Оскільки
в нашому будинку дуже часто не працює ліфт,

Людмилі Никифорівні доводиться кілька разів на
день підніматися сходами на 5-9 поверх. А коли ми
приходимо в поліклініку зі своїми дітьми, Людмила
Никифорівна веде їх до своїх колег – інших фахівців, щоб всебічно обстежити та встановити точний
діагноз.
Ми щиро вдячні керівництву Клінічної лікарні Львівської залізниці за таких фахівців. Хочемо
відзначити, що в нашій поліклініці є багато хороших, високопрофесійних лікарів і медсестер. Це
хірург Галина Гавришко, отоларинголог Оксана
Галапач, невролог Алла Мокра, медсестри Ірина
Потапенко, Світлана Коновалик, лаборант Євгенія
Митрофанова.
З повагою
мешканці будинку №33, вул. Роксоляни,
м. Львів: Г. Флінта, І. Байда, Н. Клісовська,
О. Козловська, І. Шкарубська, Н. Гуляк,
О. Галуга та інші (загалом 16 підписів)

Вважати недійсними

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 23-29 ЛИПНЯ
Упродовж 23-29 липня на більшій частині території Львівської залізниці переважатиме нестійка та помірно тепла погода. У п’ятницю вдень переважно на гірських ділянках та на Закарпатті місцями грозові дощі, подекуди
сильні зливи, град, шквали. Вітер південно-східний слабкий, під час грози шквали
17-22 м/сек. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, при проясненнях місцями до 34° тепла.
У суботу-неділю активний холодний фронт із заходу обумовить різку зміну погоди. У суботу, починаючи із Закарпаття із поширенням на схід наших теренів, грозові
дощі, місцями сильні зливи, град, шквали, в окремих районах можливі смерчі. У неділю дощі, місцями сильні, у горах дуже сильні зливи, місцями грози, град, шквали.
Вітер помірний поривчастий, під час грози місцями шквали 20-25 м/сек. Температура
в суботу вночі 15-20°, вдень 23-28°, місцями при проясненнях до 30°, на Рівненщині,
Тернопільщині місцями 32°, у неділю вночі 13-18°, вдень 18-23 тепла, у горах місцями 12-17°, на Рівненщині, Тернопільщині, Буковині при проясненнях 24-29° тепла.
У понеділок місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-16°, вдень
19-24°, на Закарпатті до 21-26° , у горах місцями вночі 7-12°, вдень 11-16° тепла.
Надалі утримається нестійка погода, місцями з короткочасними дощами та
грозою, у вівторок можливі сильні зливи. Температура вночі коливатиметься в межах 9-15°, вдень 21-26° тепла, у четвер на Закарпатті та Рівненщині 24-29° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

● Паспорт серії КА №826808, виданий 30 квітня 1998 р. Городоцьким
РВ УМВСУ у Львівській області на
прізвище ПІХ Р.Г.
● Учнівський квиток №005879, виданий Стрийським квитковим бюро
у 2009 р. ДРЕБОТУ А.Б.
● Учнівський квиток №005553,
виданий ВП “Станція Батьово” у
2009 р. КОБАЛЬ Н.І.
● Приміський квиток ф.4 №107500,
виданий ДЗ “Клінічна лікарня ДТГО
“Львівська залізниця” у 2008 р.
ОНИСЬКО Н.Я.
● Посвідчення ЛВ №432525, видане ВП “Кам’янка-Бузька дистанція
колії” у 2010 р. НЕКРАСОВУ В.О.
● Студентський квиток ВК №06114955,
виданий Львівським технікумом
залізничного транспорту у 2010 р.
ПОПОВИЧУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №341314, видане ВП “Коломийська дистанція
колії” у 2008 р. та службовий квиток ф.3 №058062, виданий квитковою групою станції Коломия у
2010 р. ДАНИЛЮКУ І.Г.
● Приміський квиток ф.4 №090065,
виданий ВП “Дистанція сигналізації та зв’язку станції Львів” у
2010 р. ДУДИК Г.В.
● Приміський квиток ф.4 №107218,
виданий ДЗ “Дорожня поліклініка
ДТГО “Львівська залізниця” у 2008 р.
ГОРОДИСЬКІЙ І.П.
● Посвідчення ЛВ №294872,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у 2007 р.
ПАНКРАШКІНІЙ Н.Д.
● Посвідчення ЛВ №334978, видане
ВП “Рівненська дирекція залізничних
перевезень” у 2007 р. ГАЙКОВІ С.П.
● Посвідчення ЛВ №397540, видане
ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №2” у
2009 р. КУПЯКУ М.Я.
● Посвідчення ЛВ №384108 (2008 р.)
та приміський квиток ф.4 №077427
(2010 р.), видані ВП “Локомотивне
депо Мукачево” ЛУЦІ Й.В.
● Посвідчення ЛВ №384581, видане
ВП “Локомотивне депо Мукачево” у
2010 р. КОЖАНУ І.М.
● Посвідчення ЛВ №356316, видане
ВП “Ужгородська пасажирська вагонна
дільниця” у 2009 р. БАБУНИЧ М.Ю.

Трудовий колектив ВП “Пасажирська служба” щиро вітає
техніка першої категорії відділу організації перевезення пасажирів

Надію Прокопівну МИГАЛЬ
із 50-річчям!
Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм ти завжди молода,
Хоча юність вернути не в змозі!
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо,
І щоб сонце ще довго світило тобі,
І життя було в тебе щасливим!
Колектив ВП “Стрийська дистанція колії” та
профспілковий комітет щиро вітають бухгалтера

Ярославу Іванівну ПАВЛЮЧИК
із 55-річчям!
У цей святковий, світлий день, коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо, добра і щастя Вам бажаємо!
Хай обминають Вас тривоги, хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте в житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте, живіть до ста щасливих літ!
Донька Надія, зять Руслан і онук Віталик сердечно
вітають дорогу маму та бабусю

Христину Іванівну ШВЕЦЬ
із 50-річчям!
Хай у Ваші дороги не ввійдуть тривоги
І не стане лихо на Вашім шляху,
Хай любов і щастя, радість і повага
Будуть із Вами поруч у житті!
Колектив внутрішнього цеху ВП “Пасажирське
вагонне депо Львів” щиро вітає екіпірувальника

Михайла Йосиповича БАРАБАХА
із 60-річчям!
Життя прожить – не поле перейти,
І Ваше йде не легкими шляхами,
То хай Вам Бог дарує многая літ,
Здоров’я, миру й довго залишатись з нами!
Колектив ВП “Стрийська дистанція колії”
та профспілковий комітет щиро вітають
старшого шляхового майстра

Михайла Миколайовича КОНДУРА
із 50-річчям!
Спливає час, мов листя за водою,
За роком рік – і так життя мина.
Нежданно, непомітною рукою
Вже й Ваших скронь торкнулась сивина.
Хай нещастя Ваш дім обминає,
І добро лиш ступа на поріг!
Людська шана й любов прихиляє
Срібні зорі до Ваших доріг!

Дружина Марія, донька Оксана, син Сергій, зять
Андрій, невістка Наталя, внучки Наталя та Полінка,
сім’я Максимовичів від усього серця вітають

Михайла Миколайовича КОНДУРА
із 50-річчям!
Прожито немало на білому світі,
Та з нами, рідненький, надалі живіть!
Хай сонечко в Ваше віконечко світить
І радує серце висока блакить!
Весна відшуміла своїм буйноцвіттям,
Вже літечко стелить свої килими,
Та діти й онуки Вам нині радіють,
Бо всі Вас шануємо й любимо ми!
Всміхніться, татусю, хай долі тривоги
Минають затишний і теплий Ваш дім.
До Вас не забудем ніколи дороги,
А нині вітаєм сімейством усім!

