Канал

Програма

Дата і час виходу

Львівська ОДТРК (12 канал)

“Західний експрес” 09.09 (четвер) о 19:50. Повтор 11.09 (субота) о 09:10

Івано-Франківська ОДТРК

“Західний експрес” 11.09 (субота) о 21:30. Повтор 12.09 (неділя) о 08:45

Рівненська ОДТРК

“Західний експрес” 13.09 (понеділок) о 21:50. Повтор 14.09 (вівторок) о 08:50

Волинська ОДТРК

“Західний експрес” 10.09 (п’ятниця) о 20:10. Повтор 11.09 (субота) о 10:00

Тернопільська ОДТРК

“Західний експрес” 10.09 (п’ятниця) о 22:15. Повтор 13.09 (понеділок) о 22:15

Закарпатська ОДТРК

“Західний експрес” 11.09 (субота) о 20:25. Повтор 12.09 (неділя) о 12:15

Міська ТРК “Чернівці”

“Західний експрес” 11.09 (субота) о 18:35. Повтор 13.09 (понеділок) о 08:30

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №316381, видане
ВП “Вагонне депо Клепарів” у 2008 р.
КАЧАНІВСЬКІЙ Р.І.
● Посвідчення ЛВ №389397, видане
ВП “Вагонне депо Дрогобич” у 2009 р.
СОКОЛУ С.С.
● Посвідчення ЛВ №319984 (2009 р.) та
дозвіл на право проїзду в кабіні локомотива №540 (2010 р.), видані ВП “Львівська
дирекція
залізничних
перевезень”
ГУТОВІ П.Я.
● Посвідчення ЛВ №406787 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 №089688
(2010 р.), видані ВП “Стрийська дистанція
колії” ДЕНЬКОВИЧ Г.П.
● Посвідчення ЛВ №354420, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2008 р. РОМАНОВИЧ О.З.
● Посвідчення ЛВ №400542 та приміський
квиток ф.4 №083544, видані ВП “Львівська
дирекція залізничних перевезень” у
2010 р. ДУДИКУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №413241 та службовий
квиток ф.3 №060853, видані ВП “Львівська
дистанція електропостачання” у 2010 р.
ШЕВЧИКУ Р.Л.
● Посвідчення ЛВ №361631, видане
ВП “Дистанція сигналізації та зв’язку станції Львів” у 2009 р. НАГОРНОМУ О.В.
● Посвідчення ЛВ №429184 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 №082866
(2010 р.), видані ВП “Дистанція сигналізації
та зв’язку станції Львів” ГЛАДИШУ І.М.
● Службовий квиток ф.3 №062861, виданий ВП “Колійна машинна станція №123” у
2010 р. СЛОБОДЮКУ В.О.
● Посвідчення ЛВ №425921, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у
2009 р. ХИТРЕНЬ М.Л.
● Посвідчення ЛВ №408576, видане
ВП “Вагонне депо Ужгород” у 2010 р. та
приміський квиток ф.4 №086956, виданий
квитковим бюро станції Ужгород у 2010 р.
НОДЮ Т.Т.
● Посвідчення ЛВ №380231, видане
ВП “Мостобудівельний поїзд №63” у 2008р.
МАЛИКУ І.І.
● Посвідчення ЛВ №443142, видане
ВП “Ужгородська пасажирська вагонна
дільниця” у 2010 р. КУПАРУ І.Й.
● Посвідчення ЛВ №403298 та службовий квиток ф.3 №057444, видані
ВП “Бродівська дистанція колії” у 2010 р.
ПЕТІНУ Л.В.
● Посвідчення ЛВ №377503, видане
ВП “Рівненська дистанція колії” у 2009 р.
ФАЛІНСЬКОМУ А.Б.
● Посвідчення ЛВ №382622 (2009 р.) та
службовий квиток ф.3 №068179 (2010 р.),
видані ВП “Івано-Франківська дистанція
електропостачання” КІЦАКУ В.С.
● Посвідчення ЛВ №438961 (2009 р.) та
службовий квиток ф.3 №065680 (2010 р.),
видані ВП “Тернопільська дистанція колії”
ШЕВЧИКУ В.Г.
● Посвідчення ЛВ №444639, видане
ВП “Вокзал станції Львів” у 2010 р.
ЧАБАН І.Б.
● Службовий квиток ф.3 №061265, виданий ВП “Дистанція сигналізації та зв’язку
ст. Львів” у 2010 р. НАГОРНОМУ О.В.
● Студентський квиток НР №05715244,
виданий Львівською філією ДНУЗТ
ім. академіка В. Лазаряна у 2007 р.
МАРЧУКУ Д.Д.
● Посвідчення ЛВ №293150, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у
2006 р. РОМАЩУК Л.Л.
● Посвідчення ЛВ №382300, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2010 р. ТУРЧИНЯКУ С.Ю.
● Посвідчення ЛВ №382115 та приміський квиток ф.4 №080934, видані
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2010 р. ФУТАЛІ Р.С.
● Посвідчення ЛВ №384403 (2009 р.) та
приміський квиток ф.4 №077357 (2010 р.),
видані ВП “Локомотивне депо Мукачево”
БУШКОВІ Ф.П.
● Посвідчення ЛВ №398560, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2009 р.
ГУРИНУ В.Я.

Колеги із ремонтно-ревізійної дільниці та увесь колектив
Львівської дистанції електропостачання вітають
електромеханіка дільниці

Михайла Івановича ЛЕГУ
із 50-річчям!

Роки летять, як бистрі коні,
Вже їх промчало п’ятдесят.
Ви звикли лиш добро робити,
Дітей виховувать в труді.
Нехай же ангел, Ваш хранитель,
Буде заступником в житті!
Най Бог дарує Вам здоров’я
І дасть наснаги в тиші літ.
Будьте здорові у родині
На многая і блага літ!

Колеги-енергодиспетчери Львівської залізниці та
увесь колектив служби електропостачання вітають
старшого енергодиспетчера

Надію Миколаївну МАСЛЯК
з ювілеєм!
На незбагненному цім світі, де на долоні все, як є,
Вам День народження привітно сьогодні руку подає!
В цей день Вас щиро привітають колеги, друзі і рідня,
Здоров’я, щастя побажають і море радості щодня!
Прийміть й від нас цей подарунок: троянди у рясній росі,
Палкого сонця поцілунок і осінь у своїй красі!
До Вас хай сила вітру лине на журавлиному крилі,
Хай в Вас живуть душа дитини і мудрість Матінки-Землі!
Нехай Вас завжди в теплім домі чекають люблячі серця,
Бажаєм Вам не знати втоми, доводить справу до кінця!
Хай залізничні магістралі шлють Вам удачі ешелони,
А сині небеса безкраї Вам сиплять зорі на погони!
А щоб чудове Ваше свято в душі лишило добрий слід,
Прийміть від нас оцю присвяту й живіть як мінімум сто літ!

Колектив самостійного відділу з будівництва Бескидського
тунелю щиро вітає головного бухгалтера відділу

Ольгу Ярославівну МОСТИНЕЦЬ
із 50-річчям!
У Вас минає славна дата,
Прожито стільки щедрих днів,
Отож дозвольте привітати
І побажати сотню літ.
Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди.
Роки ніколи хай не старять
І не приносять в дім біди.
Хай світить Вам щаслива доля,
Хай обминає Вас журба.
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра.

Адміністрація та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Ужгород” щиро вітають провідного економіста депо

Галину Іванівну ТОКАРЄВУ
із 50-річчям!
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за Ваші літа!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті удається!
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми!
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

Колектив станції Сколе щиро вітає товарного касира станції

Ірину Максимівну САВКУ
з ювілеєм!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 10-16 ВЕРЕСНЯ
Упродовж 10-16 вересня на більшій частині території залізниці пануватиме сприятлива погода. У
п’ятницю ще місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер південно-східний помірний, поривчастий. Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, на Закарпатті 19-24°
тепла. Впродовж вихідних без істотних опадів, лише у суботу
на Закарпатті та в горах місцями можливий короткочасний
дощ та грози. Вітер південно-східний слабкий. Температура
в суботу вночі 9-14°, вдень 15-20°, на Закарпатті 20-25° вище
нуля. У неділю вночі 7-12°, вдень 17-22°, на Закарпатті 20-25°, в
горах вночі місцями 4-9°, вдень 12-17° вище нуля.
У понеділок-середу утримуватиметься тепла погода без
істотних опадів. Температура вночі коливатиметься у межах 6-11°, вдень 18-23°, на Закарпатті 20-26° тепла. В горах
вночі місцями 3-5°, вдень 12-18° вище нуля.
Надалі із заходу поширюватиметься атмосферний
фронт, який обумовить короткочасні дощі, місцями з грозами. Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°, на Закарпатті,
Івано-Франківщині, Буковині при проясненнях місцями до
21-23° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
Адміністрація та профспілковий комітет пасажирського вагонного депо
Львів сумують з приводу смерті колишнього головного інженера депо
ГОРЕГЛЯДА Бориса Вікторовича
та висловлюють співчуття рідним та близьким.
Працівники Львівського технікуму залізничного транспорту висловлюють
щирі співчуття викладачу Валентині Семенівні Стемпковській з приводу
тяжкої втрати – смерті батька Пимоненка Семена Йосиповича.

Вам 50 – не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні й друзі теж!
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом!

Адміністрація та колектив служби електропостачання
сердечно вітають головного бухгалтера
ВП “Івано-Франківська дистанція електропостачання”

Оксану Петрівну СІМАК
із 45-річчям і від щирої душі бажають:
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди оминають,
Хай буде легко Вам вперед іти!
Бажаєм успіхів великих у роботі
Й побільше творчих Вам натхнень,
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожен день!

Працівники служби контролю та внутрішнього аудиту
залізниці щиро вітають старшого ревізора служби

Ярослава Степановича МЛИНКА
із 50-річчям!
З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!
Хай Господь усюди з Вами буде,
А Божа Матір бере під свій покров,
Хай Вас шанують й поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!

