Свято Покрови в депо Львів-Захід
Рідні сердечно вітають милу, ніжну і найдорожчу у світі
матусю, дорогу і турботливу бабусю і прабабусю

Вісім років тому в день
народження і святкування
135-річчя локомотивного депо
Львів-Захід, яке припадає на 14
жовтня – свято Покрови, біля
адміністративного будинку було
встановлено скульптуру Божої
матері. З тих пір у депо започатковано традицію урочисто
відзначати свято Покрови. Не
стало виключенням і минуле
свято Покрови: до деповчан завітали священики церкви святого Юрія, відправили молебен та
освятили воду.
За словами працівників локомотивного депо Львів-Захід,
таке дійство додає позитивної енергетики та наснаги до
роботи.

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №388144 (2009 р.) та
службовий квиток ф.3 №061958 (2010 р.),
видані ВП “Підзамчівська дистанція колії”
ПІНЧАК О.Й.
● Посвідчення ЛВ №432563, видане
ВП “Кам’янка-Бузька дистанція колії”
у 2010 р. ПЕТРИКУ І.І.
● Посвідчення ЛВ №401094, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2010 р. ПАРАНДІЙ А.А.
● Приміський квиток ф.4 №154945, виданий ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2009 р. ЗЕЛІНЦІ Я.М.
● Посвідчення ЛВ №440142 та приміський квиток ф.4 №080873, видані
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2010 р. СТРАХОЦЬКОМУ В.В.

Катерину Олексіївну ВОЛОШИН
із 80-річчям!
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Натруджені руки, мудрії слова,
Вам ніколи, мамо, спокою нема!
Тож дозвольте в день такий святковий
Побажати щастя, радості в житті,
Щоб не знали, мамо, горя Ви ніколи
І багато років Ви для нас жили!

Колектив фінансово-економічної служби щиро
вітає колишнього економіста служби

Валентину Станіславівну ГЕРАСИМЧУК
із ювілеєм!

Люблячий чоловік Степан, син Валерій, доньки Оксана та
Ірина вітають кохану дружину та найдорожчу у світі матусю,
чергову по відправленню поїздів станції Львів

Марію Йосипівну ЗАГОРУЙКО
із ювілеєм!
Хай збудеться все, що Ви хочете, що Ви ждете!
Хай стежка потоне в трояндах,
якою в житті Ви ідете!
Щоб завжди були Ви здорові,
добро впізнавали в житті
І щоб усміхались Вам з неба зірки золоті!

Марію Орестівну КУЛИНУ-СОЛДАТОВУ
Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті!
Хай у Вас їх ще буде багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай сміхом і радістю повниться хата!
Родина хай буде здорова й багата!

Колектив Державного підприємства “Стрийський
вагоноремонтний завод” щиро вітає директора заводу

Петра Васильовича МОСІЙЧУКА
із 60-річчям!

Колектив центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування висловлює
щирі співчуття начальнику Юрію
Володимировичу Дубику з приводу
тяжкої втрати – смерті матері
Ганни Миколаївни

Колектив редакції газети “Львівський залізничник” висловлює щирі
співчуття начальнику центру науковотехнічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування Юрію
Володимировичу Дубику з приводу
тяжкої втрати – смерті матері
Ганни Миколаївни.

Колектив станції Зборів щиро вітає чергову по станції
із 55-річчям!

Керівництво залізниці та президія дорожньої профспілкової організації висловлюють щирі співчуття
начальнику центру науково-технічної
інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування Юрію
Володимировичу Дубику з приводу
тяжкої втрати – смерті матері
Ганни Миколаївни.

Колектив ВП “Дорожня ремонтноексплуатаційна автобаза” сумує з приводу смерті співробітника
ДАНЬКА Андрія Васильовича
і висловлює глибокі співчуття дружині, дітям, рідним і близьким покійного.
Поділяємо біль непоправної втрати з усіма, хто знав, любив і поважав
Андрія. У нашій пам’яті він назавжди
залишиться порядною, доброю та
прекрасною людиною, турботливим
сім’янином.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно нестаріюча душа!
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 22-28 ЖОВТНЯ
Упродовж 22-28 жовтня на більшій частині території Львівської
залізниці переважатиме суха погода, хоча без опадів не обійдеться.
У п’ятницю здебільшого на Волині, Рівненщині невеликий дощ та мокрий
сніг. Температура вночі від 3° морозу до 1° тепла, вдень 4-9°, на Буковині
6-11° вище нуля, у горах вночі 0-5° морозу, вдень близько нуля. Впродовж вихідних без
опадів. Температура вночі від 2° морозу до 2° тепла, вдень 7-12°, у неділю місцями
до 14 ° тепла. У понеділок місцями опади мряки, місцями туман. Нічна температура
близько нуля, у горах 1-3° морозу, вдень 6-11°, на Закарпатті 11-16° тепла.
У понеділок-вівторок без опадів, дещо потеплішає. Вночі 0-5° тепла, вдень у
понеділок 11-16°, на Закарпатті 10-15°, у вівторок 10-15 °, на Волині, Рівненщині
8-10° вище нуля. Надалі очікуються опади дощу, мряки, місцями з мокрим снігом. Нічна
температура в середу 0-5°, вдень 5-10° тепла, на Буковині до 9-14° тепла. У четвер
вночі близько нуля, у горах 0-3° морозу, вдень 2-8°, на Закарпатті 5-10° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Обережно – залізничний переїзд!
Щороку Львівська залізниця вкладає значні кошти
у покращення технічного стану залізничних переїздів
та створення безпечних умов для пропуску транспортних засобів. Та, на жаль, не меншає кількість ДТП на
залізничних переїздах, що трапляються з вини водіїв
транспортних засобів.
На території обслуговування Львівської дистанції
колії налічується 48 переїздів, 10 з яких – із черговим.
Але навіть при їх перетині водії автотранспортних засобів ігнорують заборонні світлові та звукові сигнали.
Навіть шлагбауми не стають перепоною, яку водії часто об’їжджають або намагаються “проскочити”, поки
брус опускається в горизонтальне положення.
Працівники Львівської дистанції колії щороку проводять роз’яснювальну роботу із правил проходу та
проїзду через залізничні переїзди в організаціях та

школах, що прилягають до залізниці.
З початку 2010 року на залізничних переїздах
Львівської дистанції колії, що охороняються, зафіксовано 93 порушники правил проїзду. І це – мізерна
частка тих, кого вдалось зафіксувати черговим по переїзду, адже значна частина водіїв просто “пролітають”
через залізничні переїзди. При цьому вони навряд чи
замислюються над тим, на яку небезпеку наражають
себе і пасажирів.
ШАНОВНІ ВОДІЇ! Наближаючись до залізничного
переїзду, знижуйте швидкість транспортних засобів,
звертайте увагу на заборонні сигнали. Маючи намір ризикувати власним життям, подумайте про тих, хто знаходиться в машині поряд із вами. Інші особи не повинні
страждати через вашу недбалість чи самовпевненість.

Адміністрація Львівської дистанції колії

Серед широкого кола залізничників Вас знають
і глибоко поважають як здібного організатора,
авторитетного керівника з активною життєвою
позицією. Всі свої сили Ви віддаєте виробництву,
справі захисту прав та інтересів людей праці,
становленню і зміцненню нашого заводу. Велику
увагу викликає Ваша принципова активна позиція,
вирішення соціально-економічних проблем.
Властиві Вам професіоналізм, виваженість і
мудрість, уміння самовіддано працювати, чуйне
ставлення до людей викликають глибоку шану
всіх, хто знає Вас і працює з Вами.
Нехай Ваш ювілей стане ще одним переконливим свідченням
поважного ставлення до Вас друзів, знайомих, усіх, кому Ви є добрим
другом і порадником.
З нагоди Вашого ювілею бажаємо Вам, Петре Васильовичу, міцного здоров’я. довголіття, людського щастя, добра і благополуччя,
душевного тепла, щирості людських стосунків, втіхи в колі родини
та друзів.
Натхнення Вам, енергії й наснаги, нових здобутків та успіхів у
Вашій нелегкій діяльності!

Донька Тамара, зять Олександр, онуки Оксана та Сергій,
Олександра та Олександр, правнуки Владислав, Іванко та
Марічка з любов’ю та найкращими побажаннями вітають
ветеранів-залізничників, дорогих серцю

Варвару Євдокимівну
та Михайла Антоновича БОСКІВ
із смарагдовим весіллям!
Вже сивий туман покриває волосся,
Вже діти дорослі, онуки й правнуки ростуть,
А серце таке молоде іще й досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть!
Про кожного з нас – хто далеко, хто близько,
Всі Ваші тривоги і світлі думки!
Ми дякуємо Богу, що ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!

Адміністрація та трудовий колектив ВП “Пасажирська служба”
щиро вітають колишнього заступника начальника служби

Анатолія Францовича КРАСІНСЬКОГО
із 80-річчям!
Хай дні ідуть з повагою й любов’ю
Серед людської шани та хвали,
І проживіть у доброму здоров’ї
Хоча би до столітньої пори!
Хай сили та наснаги прибуває,
Нехай душа не осипає цвіт,
У серці радість не вгаває,
І хай Вам Бог допомагає!

