Сини Ігор та Олег, невістки Олена та Ніна, онуки Роман,
Юля, Кирило та свати щиро вітають
таксувальника перевізних документів вокзалу станції Львів

Ірину Степанівну ЖИВОРОНКО
із ювілеєм!
Ювілей – це не просто свято,
Хай же серце працює завзято!
Ювілей – це роки Ваші зрілі,
Мудрий досвід в потрібному ділі!
Матусю, бабусю, голубко єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина!
Спасибі Вам, мамо, за ніжне тепло,
За людяність Вашу, за Ваше добро!
Профком та адміністрація ВП “Івано-Франківська дистанція
електропостачання” сердечно вітають головного бухгалтера

Оксану Петрівну СІМАК
із Днем народження!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Рівненько стелиться в житті!
Тож не тривожтесь і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Профспілковий комітет, керівництво, колектив
ВП “Тернопільська дистанція сигналізації та
зв’язку” вітають свого колегу, почесного залізничника, заступника начальника дистанції

Анатолія Володимировича МИСИКА

із 60-річчям!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Здоров’я, радості бажаєм!
Хай дні життя цвітуть барвисто,
Як візерунки писанкові!
Душа, як ранок, буде чиста
І серце тішиться в любові!

Колектив станції Деренівка Тернопільської
дирекції залізничних перевезень щиро вітає
прийомоздавача
Колектив станції Сколе щиро вітає прибиральницю

Степанію Омелянівну ЛАЗОРКО
із 55-річчям!
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива йде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Хай Божа Мати Вас охороняє
Від всяких негараздів і від бід,
Хай тільки радість множиться віднині,
Прожить у щасті ще багато літ!
Адміністрація і профспілковий комітет ВП “Дорожня
ремонтно-експлуатаційна автобаза” щиро вітають
колишнього слюсаря, ветерана праці та війни, який
пропрацював на автобазі майже 50 років,

Павла Петровича ПАТЕРА
із 80-річчям!
Бажаємо міцного здоров’я. Хай доля щедро обдаровує Вас і Вашу родину злагодою,
радістю, миром! Нехай разом із святом і
щоденними буднями до Вас і Вашої оселі
приходять віра, надія і любов!
Колектив зміни №2 пункту технічного обслуговування вагонів
вагонного депо Коломия вітає оглядача-ремонтника вагонів

Василя Васильовича ХРИСТАНА
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!

Колектив технічної служби сердечно вітає
колишнього начальника служби

Юрія Семеновича ТОМІНА
із 70-річчям!
Із ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий!
Не знали б Ви тяжких турбот!
Ми щиро Вас поздоровляєм!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм!
І довгі, довгії літа...

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 3-9 ВЕРЕСНЯ
Упродовж 3-9 вересня на більшій частині території залізниці переважатиме нестійка погода. У п’ятницю місцями пройдуть короткочасні дощі. Температура вночі 4-9°, вдень 14-17°, на Закарпатті та
Буковині 15-20° тепла. У суботу істотних опадів не очікується, лише у другій
половині дня здебільшого в Прикарпатських областях місцями короткочасні
дощі. Вночі буде досить прохолодно 3-8°, у горах місцями 1-3° тепла, зате
вдень 15-20°, на Закарпатті 18-23° вище нуля. У неділю на більшій частині території магістралі короткочасні дощі. Температура вночі 5-10°, вдень 10-15°, на
Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині, півдні Тернопільщини 15-20° тепла.
У понеділок місцями невеликий дощ. Температура вночі коливатиметься
в межах 5-10°, у горах місцями 2-4° вище нуля, вдень 13-18°, на Закарпатті
Івано-Франківщині, Буковині до 20° тепла. У вівторок-середу час від часу дощитиме, нічна температура 7 вересня істотно не зміниться, а в середу підвищиться до 8-13°. вдень 13-18°, при проясненнях до 20° тепла. 8 вересня на
Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині до 19-23° тепла.
Надалі варто сподіватись на покращення погоди – припинення опадів та
подальше підвищення температури на всій території магістралі.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
Колектив господарської служби висловлює щирі співчуття столяру Ярославу
Євстахієвичу Голубу з приводу смерті батька – Голуба Євстахія Євгеновича.
Колектив служби перевезень висловлює щирі співчуття колишній працівниці служби Ользі Семенівні Миколаєвич з приводу тяжкої втрати – смерті
батька Пимоненка Семена Йосиповича.
Колектив господарської служби висловлює щирі співчуття експедитору Валентині
Костянтинівні Шандрівській з приводу передчасної смерті дочки Дарії.

Олену Богданівну КУЛИК
із одруженням!
Бажаємо щастя молодій сім’ї
Та довгих років спільного кохання!
Хай будуть радісні всі ночі й дні,
Хай здійсняться всі ваші побажання!
Нехай у всьому помагає Бог,
Долайте труднощі без всякого зусилля!
Здорових і красивих діточок,
Хай гірко буде тільки в день весілля!
Адміністрація та трудовий колектив ВП “Пасажирська
служба” щиро вітають начальника відділу
організації роботи вокзалів, пасажирських станцій,
перевезення багажу та тарифів

Юрія Васильовича СВИЩУКА
із 50-річчям!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
ВП “Інформаційно-обчислювальний центр”
щиро вітає колишнього електромеханіка

Віталія Васильовича ЛЬВОВА

із 70-річчям!
Крізь роки від отчого порога
Всі шляхи в один переплелись,
Не одна вже пройдена дорога
Та у серці юність, як колись!
Тож бажаємо доброго здоров’я,
Щастя й усмішки на вустах!
Й зичимо з повагою й любов’ю
Років ще не менше 70!

Вважати недійсними
● Посвідчення
№004793,
видане
ДЗ “Золотонішська технічна школа
Укрзалізниці” у 2008 р. КУХАРУ І.М.
● Посвідчення ЛВ №424358, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у
2009 р. ТРУТНЮ В.Л.
● Посвідчення ЛВ №420642, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у
2009 р. АТОДЕРЕСІ В.Г.
● Посвідчення ЛВ №376092, видане
ВП “Вокзал станції Івано-Франківськ” у
2010 р. ПРИШЛЯКУ Т.В.
● Посвідчення ЛВ №428985, видане
ВП “Друга дистанція сигналізації і зв’язку
м. Львів” у 2010 р. ДУХОВСЬКОМУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №392424, видане
ВП “Локомотивне депо Здолбунів” у
2009 р. ОЛІЙНИКУ І.А.
● Посвідчення ЛВ №398142, видане ВП
“Моторвагонне депо Львів” у 2009 р. СЕМЦЮ І.В.
● Посвідчення ЛВ №413488, видане
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2010 р.
ХОМІ В.С.
● Посвідчення ЛВ №350065, видане ВП
“Тернопільська дистанція колії” у 2009 р.
МАЛЬЦЮ Р.Р.

26 серпня цього року на 92-му році життя після хвороби відійшов у вічність
Семен Йосипович ПИМОНЕНКО.
Семен Йосипович віддав залізниці понад п’ятдесят років чесної сумлінної праці.
Народився він у родині селянина в Курганській області. Після закінчення Петропавловського
залізничного технікуму був призваний в армію, брав участь у Фінській, Великій Вітчизняній війнах, закінчив бойовий шлях на Японському фронті.
Після війни Семена Йосиповича скерували на роботу на Львівську залізницю. Працював у
відділі кадрів залізниці, потім у дорожній технічній школі, був начальником дитячої залізниці,
помічником начальника залізниці.
У 1964 році був обраний відповідальним секретарем дорожнього комітету профспілки
Львівської залізниці, а в 1969-1970 роках виконував обов’язки голови дорожнього профспілкового комітету. Працюючи на багатьох відповідальних посадах, він завжди залишався доброю
чуйною людиною.
Свою повагу і довіру до Семена Йосиповича в 1970 році засвідчив колектив управління
Львівської залізниці, обравши його головою профкому. Після виходу на пенсію очолював товариство садівників і городників Львівщини.
Семен Йосипович Пимоненко нагороджений бойовими орденами і медалями держави, вищими відомчими відзнаками – знаками “Почесному залізничнику”, “Почесний працівник транспорту України”.
Був главою великої трудової династії на Львівській залізниці.
Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, рідним і близьким, розділяємо біль утрати з усіма, хто знав цю хорошу людину.
Світла пам’ять про Семена Йосиповича, який був прикладом для кількох поколінь залізничників, назавжди залишиться в наших серцях.
Керівництво залізниці, президія дорожнього комітету профспілки, рада ветеранів залізниці

