Син, дочка, невістка, онуки, свати від щирого
серця вітають ветеранів Львівської залізниці

Колектив ВП ”Локомотивне депо Здолбунів”
вітає головного бухгалтера

Степана Опанасовича ДУБИНКА
із 60-річчям!

Зупинити час ніщо не в змозі.
І шумить ліс, і квітне сад, –
На сонячнім Вашім порозі
З’явилось цілих 60.
Ваш ювілей – важлива дата,
Про це зараз пам’ятать не слід,
А ліпше щиро побажати
Щастя, здоров’я і довгих літ.
Щоб життя завжди було у мирі
В колі близької сім’ї,
Нехай пісні чудові й щирі
Вам в гаю прошепочуть солов’ї.
60 – це зовсім небагато,
Дуже щаслива і гарна пора.
Бажаємо Вам у родинне свято
Довгих років радості і добра,
Нехай над Вами буде блакитне небо,
Не залишать сили на путі,
І живіть стільки, скільки буде треба,
Гордо ступайте у житті.
Нехай вам сонечко світить, а серце співає,
Нехай печаль дороги до серця не знає,
Нехай щастя буде у вашому домі,
І радість нехай з вами буде завжди.
Здоров’я міцного і справедливої долі
Нехай Господь Бог дає на довгі роки!

Колективи станцій Зборів і Озерна вітають свого
співробітника, квиткового касира

Василя Петровича КІНАЛЯ
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 Вас бере під свій покров,
Хай Вас шанують й поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!

Колектив апарату безпеки руху поїздів та автотранспорту
залізниці вітає заступника головного ревізора з безпеки руху
поїздів і автотранспорту залізниці головного ревізора ІваноФранківської ревізорської дільниці

Миколу Івановича ГРИГОРІЙЧУКА
із 50-річчям!
Прийміть з нагоди ювілею наш найсердечніший привіт!
Хай Вам із Вашою сім’єю дарує радість увесь світ!
Нехай душа ніколи не старіє, на білій скатертині будуть хліб і сіль!
Своїм теплом хай сонечко зігріє, і щирі привітання линуть звідусіль!

Канал

Програма

Батьки, друзі, одногрупники та колеги по роботі вітають
інженера інформаційно-обчислювального центру та
інженера локомотивного депо Львів-Захід

Мирона Степановича та
Сусану Василівну ТКАЧУК

Євгенію Олександрівну КАЛІМУЛІНУ
та
Андрія Михайловича ПЕТРИШИНА

Мирон Степанович – почесний залізничник, колишній голова
теркому профспілки Івано-Франківської дирекції залізничних
перевезень, Сусана Василівна – бухгалтер Івано-Франківської
дистанції колії, інспектор військово-облікового бюро.

з одруженням!

Золоте весілля, золотий вінець,
Золоте сплетіння золотих сердець!
Щасливе подружжя, щаслива сім’я,
Бажаєм здоров’я на довгі літа!

Бажаєм того, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя Ваше піснею буде,
А тій пісні не буде кінця!
Хай дні Ваші будуть веселі, щасливі,
Хай родяться діти здорові, вродливі!
Хай вірних Вам друзів життя посилає,
А щира любов у серцях не згасає!

Працівники стрілецької команди та пожежного поїзда
станції Сарни щиро вітають начальника оперативної групи

Володимира Романовича ПУЧКА
із 50-річчям!

Колектив апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту
Івано-Франківської ревізорської дільниці вітає заступника
головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту
головного ревізора Івано-Франківської ревізорської дільниці

Миколу Івановича ГРИГОРІЙЧУКА
із 50-річчям!

Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!
Нехай наснаги Вам дає Земля,
Десятки літ ще мріяти й трудитись!
Хай рідна пісня серце окриля,
В здоров’ї й радості до сотні літ прожити!

Колектив ВП “Служба воєнізованої охорони” вітає
начальника фінансово-економічного відділу служби

Ігоря Романовича ЖИВОРОНКА
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії!
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки!

Люблячий чоловік із синочком Дмитриком, батьки, сестра
Марія з чоловіком Володимиром, племінник Роман-Владислав,
бабуся Розалія щиро вітають кохану дружину, дорогеньку
матусю, люблячу донечку, сестру та внучку

Наталію Михайлівну КУХАР
із Днем народження!
Нехай промінчик сонця у цей день
Тебе розбудить ніжним поцілунком,
Нехай любов близьких тобі людей
Для тебе буде кращим подарунком!
Хай щастя усміхається тобі,
І успіх супроводжує у справах,
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля милосердна і ласкава!

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині!
Нехай обминають болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, можеться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю
І всього найкращого щиро бажаєм!

із 30-річчям!

із Золотим весіллям!

Колективи служби організації праці, заробітної плати і
структур управління та дорожньої нормативно-дослідної
станції з праці вітають начальника Дорожньої нормативнодослідної станції з праці

Марію Богданівну КУЛИК
із ювілеєм!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Адміністрація та профспілковий комітет ВП “Дорожня
ремонтно-експлуатаційна автобаза” щиро вітають
ветерана праці, колишнього старшого інспектора з кадрів

Марію Михайлівну МАЦЦАНТІ
з ювілеєм!
Зичимо Вам міцного здоров’я, бадьорості і радості без меж!
Нехай Ваш дім наповнюється добром та сонячним теплом!
Нехай минають завжди всі турботи,
Хай обминає Вас журба!
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра!

Дата і час виходу

Львівська ОДТРК (12 канал)

“Західний експрес” 23.09 (четвер) о 19:50. Повтор 25.09 (субота) о 09:10

Івано-Франківська ОДТРК

“Західний експрес” 25.09 (субота) о 21:30. Повтор 26.09 (неділя) о 08:45

Рівненська ОДТРК

“Західний експрес” 27.09 (понеділок) о 21:50. Повтор 28.09 (вівторок) о 08:50

Волинська ОДТРК

“Західний експрес” 24.09 (п’ятниця) о 20:10. Повтор 25.09 (субота) о 10:00

Тернопільська ОДТРК

“Західний експрес” 24.09 (п’ятниця) о 22:15. Повтор 27.09 (понеділок) о 22:15

Закарпатська ОДТРК

“Західний експрес” 25.09 (субота) о 20:25. Повтор 26.09 (неділя) о 12:10

Міська ТРК “Чернівці”

“Західний експрес” 25.09 (субота) о 18:35. Повтор 27.09 (понеділок) о 08:30

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 24-30 ВЕРЕСНЯ
Упродовж 24-30 вересня на більшій частині території магістралі утримається тепла суха погода, а вже з початку наступного тижня очікується
поширення прохолодного вологого повітря арктичного походження.
У п’ятницю та на вихідні на більшій частині території залізниці тепла та суха
погода, тільки в неділю у другій половині дня на Закарпатті та в горах короткочасні дощі, місцями з грозою. Вітер південно-східний помірний, на Закарпатті слабкий.
Температура вночі 5-10°, вдень 18-23°, місцями до 24° тепла. У понеділок-вівторок
дощі, місцями сильні, поширяться на решту території магістралі. Температура у понеділок вночі 6-11°, на Закарпатті 9-14°, вдень 13-18°, на Івано-Франківщині, Буковині
17-22°, у вівторок вночі 9-14°, вдень 12-17°, у горах 8-11° тепла.
Надалі очікуються здебільшого невеликі опади переважно у вигляді дощу та мряки, а також пониження температури у середу вночі до 5-10°, вдень 8-13°, на Закарпатті
10-15° тепла, у четвер вночі 0-5° тепла, у горах місцями 0-2° морозу, вдень 5-10°, на
Закарпатті 10-15° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Колектив ВП “Служба
сигналізації і зв’язку” із сумом сповіщає, що на 72 році
життя після тривалої хвороби перестало битися серце колишнього диспетчера
служби сигналізації і зв’язку,
чудової людини, турботливої
мами та бабусі
ЗАРЕМБИ Валентини
Венедиктівни.
Висловлюємо
щирі
співчуття рідним та близьким покійної. Поділяємо біль
втрати з усіма, хто знав, поважав і любив Валентину
Венедиктівну.

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №344455, видане ДЗ
“Вузлова клінічна лікарня станції Чернівці” у
2008 р. ЛОБАЧУ П.В.
● Посвідчення ЛВ №347240, видане ВП
“Ковельська дистанція колії” у 2009 р.
ІЩУКУ В.Л.
● Посвідчення ЛВ №431703, видане ВП
“Стрийська дистанція колії” у 2010 р.
КАУРОВУ О.В.

● Посвідчення ЛВ №440306, видане ВП
“Локомотивне депо Львів-Захід” у 2010 р.
МОШКОВСЬКОМУ І.Д.
● Студентський квиток ВК №06114958, виданий Львівським технікумом залізничного транспорту у 2007 р. ФЕДЯЩИНУ В.Є.
● Посвідчення ЛВ №304462, видане ВП “Вагонне
депо Клепарів” у 2008 р. ОСТРУБАЦЬКІЙ М.П.
● Посвідчення ЛВ №003339, видане ВАТ
“Львівський локомотиворемонтний завод” у
2006 р. НОСТЕРУ О.І.

