Канал

Програма

Дата і час виходу

Львівська ОДТРК (12 канал)

“Західний експрес” 14.10 (четвер) о 19:50. Повтор 16.10 (субота) о 09:10

Колектив відділу впровадження та експлуатації АСУ ресурсами та
документообігом інформаційно-обчислювального центру вітає
провідного інженера з програмного забезпечення комп’ютерів

Івано-Франківська ОДТРК

“Західний експрес” 16.10 (субота) о 21:30. Повтор 17.10 (неділя) о 08:45

Тетяну Василівну АЛЄКСАНДРОВУ

Рівненська ОДТРК

“Західний експрес” 18.10 (понеділок) о 21:50. Повтор 19.10 (вівторок) о 08:50

Волинська ОДТРК

“Західний експрес” 15.10 (п’ятниця) о 20:10. Повтор 16.10 (субота) о 10:00

Тернопільська ОДТРК

“Західний експрес” 15.10 (п’ятниця) о 22:15. Повтор 18.10 (понеділок) о 22:15

Закарпатська ОДТРК

“Західний експрес” 16.10 (субота) о 20:25. Повтор 17.10 (неділя) о 12:10

Міська ТРК “Чернівці”

“Західний експрес” 16.10 (субота) о 18:35. Повтор 18.10 (понеділок) о 08:30

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №440436, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у 2010 р.
ГІРНЯКУ Ю.М.
● Посвідчення ЛВ №382167 та приміський квиток ф.4 №080874, видані ВП “Локомотивне депо
Львів-Захід” у 2010 р. СТРЕПЦІ А.В.
● Посвідчення ЛВ №424672, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у
2010 р. КУЦАК І.М.
● Посвідчення ЛВ №388176 (2008 р.) та приміський квиток ф.4 №077616 (2010 р.), видані ВП
“Мукачівська дистанція колії” ДМИТРИЩАК О.В.
● Посвідчення ЛВ №325947, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2009 р.
БУФАНУ В.Я.
● Посвідчення ЛВ №421514, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у
2009 р. ПЕТРІВ Г.М.
● Посвідчення ЛВ №428687, видане ВП “Друга
дистанція сигналізації і зв’язку м. Львів” у 2010 р.
ХОЛОДЗЬОНУ М.П.
● Посвідчення
ЛВ
№392030,
видане
ВП “Будівельно-монтажний поїзд №908” у 2009 р.
ЛЕОНТОВИЧУ Р.Г.
● Членський квиток ГО “Лікарняна каса”
ЛК №041613, виданий ВП “Колійна машинна станція №124” у 2009 р. ВОВКУ Р.М.
● Посвідчення ЛВ №395014 (2009 р.) та службовий квиток ф.3 №064584 (2010 р.), видані
ВП “Сарненська дистанція колії” КУЦАНУ О.М.
● Посвідчення
ЛВ
№397502,
видане
ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і
цивільних споруд №2” у 2009 р. БОБРИКУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №446853, видане ВП
“Ужгородська пасажирська вагонна дільниця” у
2010 р. МІШІНДУР М.М.
● Посвідчення
ЛВ
№322392,
видане
ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у 2007 р. РУЩАКУ Ю.Ю.
● Посвідчення ЛВ №350939, видане ДЗ “Дорожня
поліклініка ДТГО “Львівська залізниця” у 2009 р.
ВАЙДІ Л.С.
● Посвідчення ЛВ №354995, видане ВП “Станція
Львів” у 2009 р. САВЦІ А.В.
● Залікову книжку №071310, видану Львівською
філією ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна у
2007 р. МАРЧУКУ Д.Д.
● Посвідчення ЛВ №330401 (2009 р.) та приміський квиток ф.4 №080051 (2010 р.), видані
ВП “Перший загін воєнізованої охорони”
ОЗИМКУ С.І.
● Посвідчення ЛВ №426546 (2009 р.) та приміський квиток ф.4 №081177 (2010 р.), видані
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
ПАВЛЮЧЕНКУ В.В.
● Посвідчення
ЛВ
№440419,
видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у 2010 р.
ГАЛАНУ І.О.
● Приміський квиток ф.4 №080883, виданий
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у 2010 р.
ТЕЛЮКУ Ю.З.
● Посвідчення ЛВ №316367, видане ВП “Вагонне
депо Клепарів” у 2008 р. ХЛИПНЯЧУ Р.М.
● Посвідчення ЛВ №428066, видане ДЗ “Дорожня
поліклініка ДТГО “Львівська залізниця” у 2010 р.
НЕМЕНУЩІЙ Х.М.
● Службовий квиток ф.3 №061290, виданий бюро
безкоштовних перевезень у 2010 р. СКИТИБІ І.Л.
● Посвідчення
ЛВ
№391750,
видане
ВП “Ківерцівська дистанція колії” у 2009 р.
ВРЖЕЩУ А.П.
● Посвідчення ЛВ №412219, видане ВП “Вагонне
депо Здолбунів” у 2009 р. ПРОКОПОВУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №412442, видане ВП “Вагонне
депо Здолбунів” у 2010 р. ПАВЛЮКУ І.Б.
● Посвідчення ЛВ №339798, видане ВП “Вагонне
депо Здолбунів” у 2008 р. ЯХРУГІНУ М.В.
● Посвідчення ЛВ №339808, видане ВП “Вагонне
депо Здолбунів” у 2010 р. ДОЛІНУ Б.Ю.
● Посвідчення ЛВ №258476, видане ВП “Вагонне
депо Здолбунів” у 2007 р. ПІВКУ Н.П.
● Посвідчення ЛВ №340005, видане ВП “Вагонне
депо Здолбунів” у 2009 р. ПЕРЕТЯТКУ С.І.
● Посвідчення ЛВ №339658, видане ВП “Вагонне
депо Здолбунів” у 2008 р. ШИЛАНУ Т.Є.
● Посвідчення ЛВ №362429, видане ВП “Вокзал
станції Львів” у 2010 р. ГОРНАТКО О.М.
● Посвідчення
ЛВ
№363379,
видане
ВП “Господарська служба” у 2009 р. ПОГОДІНІЙ Т.І.
● Посвідчення ЛВ №425614 (2009 р.) та приміський квиток ф.4 №081436 (2010 р.), видані
ВП “Пасажирське вагонне депо Л ьвів”
КРОВІЦЬКОМУ О.Є.

ОГОЛОШЕННЯ
про наявність вільних приміщень (складів, пакгаузів, павільйонів,
котелень), які можуть бути передані в оренду:
Львівська дирекція залізничних перевезень – на ст. Стрий,
Сокаль, Хирів, Борислав, Турка, Жидачів, Сколе, Мшана, Мостиська,
Янтарна, Борислав, Дрогобич.
Відповідальна особа – Борщинський Василь Степанович,
тел. 032-226-38-79.
Тернопільска дирекція залізничних перевезень – на ст. Чортків,
Бучач, Борщів, Ягільниця, Зборів, Збараж, Теребовля, Копичинці,
Потутори, Денисів, Гадинківці, Хоростків.
Відповідальна особа – Тимків Галина Тимофіївна,
тел. 035-247-23-09.
Рівненська дирекція залізничних перевезень – на ст. Рівне, Луцьк,
Здолбунів, Любомль, Клевань, Рожище, Антонівка, Броди, Маневичі,
Сарни, Горохів, Вижва, Ківерці.
Відповідальна особа – Бондарук Світлана Іванівна,
тел. 036-242-31-10.
Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень – на ст.
Галич, Коломия, Долина, Ворохта, Кіцмань, Лужани, Новоселиця,
Надвірна, Чернівці, Делятин, Лужани, Кострижівка, Городенко-Завод.
Відповідальна особа – Моцюк Володимир Васильович,
тел. 034-259-32-45.
Ужгородська дирекція залізничних перевезень – на ст. Ужгород,
Берегово, Буштино, Чоп, Мукачево, Тячів, Жорнава, Чорнотисів, Вілок,
Королево, Баркасово, Свалява, Косино, Батьово.
Відповідальна особа – Шинкова Лідія Станіславівна,
тел. 031-69-33-60.
За детальнішою інформацією звертатись до відповідальних осіб.

із Днем народження!
Життя Вам щедрого, як колос в переджнив’я,
Яскравого, мов квітка навесні!
Щоб довгі роки доля Вам щаслива
Співала теплі, радісні пісні!
Хай Ваші задуми не відають порогів,
А мрії, наче ластівки, летять,
Бажаємо багато світлих років
На рахівницях Вашого життя!

Вітаю найчарівнішу медичну сестру
ДЗ “Дорожня поліклініка ДТГО “Львівська залізниця”

Надію Володимирівну МОРАВСЬКУ
із Днем народження!
Я хочу тебя долго ждать,
Долго-долго и верно-верно,
И ночами могу не спать
Год и два и всю жизнь, наверно!
Пусть листочки календаря
Улетят, как листва у сада,
Только знать бы, что всё не зря,
Что тебе это вправду надо...

Колектив станції Виноградово щиро вітає
старшого прийомоздавача вантажу

Юрія Юрійовича РУЩАКА
із 60-річчям!
Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,
Іще по ліву руку – літо,
А вже по праву руку – осінь...
Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не втомилось,
В душі по ліву руку – юність,
А вже по праву руку – зрілість...
Життя не зміряти літами,
А щастя – то важка наука,
Хай буде радість завжди з Вами
По ліву і по праву руку!

Жена, дочери, зятья и внуки сердечно поздравляют
любимого мужа, отца и дедушку

Анатолия Ивановича БОЧАРОВА
Пусть радостью искрится
Твой прекрасный юбилей,
И за сотню лет продлится
Жизнь твоя среди людей!
Пусть неудачи и невзгоды
Не омрачат твои года,
Здоровья, бодрости всегда
И не стареть Вам никогда!

с юбилеем!

Керівництво та профспілковий комітет вагонного депо
Ужгород щиро вітають оглядача вагонів

Михайла Івановича ЧУРЕЯ
із 60-річчям!
Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить!
Хай будуть поруч Віра і Надія,
Як два крила, що впасти не дадуть!
Колектив відділу з контролю використання
енергоресурсів щиро вітає начальника відділу

Зеновія Мирославовича ЧУЩАКА
із 50-річчям!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 15-21 ЖОВТНЯ
Упродовж 15-21 жовтня на більшій частині території залізниці до вихідних переважатиме суха погода із нічними приморозками, надалі дещо потеплішає, проте можливі опади. У п’ятницю та
впродовж вихідних без істотних опадів, тільки у неділю на Івано-Франківщині,
Буковині, Тернопільщині, у східних районах Рівненщини невеликий дощ,
мряка, вночі помірні опади. Температура 15 жовтня вночі від 3° морозу до
2° тепла, у горах місцями до 5° морозу, вдень 7-12°, на Закарпатті 11-16°
тепла. У суботу вночі близько нуля, вдень 7-12°, на Закарпатті 10-15° тепла. У неділю вночі 0-5° вище нуля, у горах місцями до 0-2° морозу, вдень 813°, на Закарпатті 12-17°, на Волині та Рівненщині місцями 5-7° тепла.
У понеділок місцями невеликі опади, переважно у вигляді мряки, місцями
туман. Вночі близько нуля, у горах 1-3°морозу, вдень 6-11°, на Закарпатті
11-16° тепла. У вівторок-середу переміщення атмосферного фронту із південного заходу обумовить дощі, у горах місцями сильні. Температура вночі
0-6° тепла, вдень у вівторок 7-11°, на Закарпатті 10-15°, у середу 10-16°, у
горах 6-9° вище нуля.
Надалі переважно без опадів, вночі та вранці місцями стелитимуться
тумани. Температура вночі 0-5°, вдень 10-15° тепла, на Закарпатті 13-18°
вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
Тож хай у Вас їх буде ще багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток й добро,
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!

Колектив спеціальної служби та колеги по роботі вітають
начальника спеціального сектора Ужгородської дирекції
залізничних перевезень

Василя Івановича ГЛІБЧУКА
із 50-річчям!

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!
Хай залізничні магістралі
Мчать Вам удачі ешелони,
А сині небеса безкраї
Вам сиплють зорі на погони!
А щоб чудове Ваше свято
В душі лишило добрий слід,
Прийміть від нас оцю посвяту
Й живіть, як мінімум, - сто літ!

