ПРИВІТАННЯ

Колектив служби статистики щиро вітає старшого
ревізора Ужгородського відділу статистики

Наталію Юліївну ГОРБЕЙ
із Днем народження!
Нехай сьогодні кожне привітання
У серці Вашому залишить добрий слід,
Прийміть й від нас ці щирі побажання
Щастя безмежного на многая літ!
ПОДЯКА

Дякую за врятоване життя!
До редакції надійшов лист-подяка від Антоніни
Олексіївни Молодик, яка багато років працювала на залізниці провідником.
“Недавно я мала проблеми зі здоров’ям. Пішла я до
лікаря-терапевта за скеруванням, де мені знову стало погано – зупинилось серце і пропав пульс. Мене поклали в
інфарктне відділення, де лікар із медінституту (пригадую
лише його прізвище – Борковський) поставив мені тимчасовий кардіостимулятор. Через дві доби я опритомніла.
Мені сказали, що за моє життя боролися заввідділенням
Наталія Анатоліївна Мазур і лікар Анна Володимирівна
Боднар. Через два тижні мене перевели в медінститут,
де поставили постійний кардіостимулятор, завдяки чому
я залишилася живою.
Висловлюю велику вдячність заввідділенням Наталії
Анатоліївні Мазур, лікарю Анні Володимирівні Боднар, лікарю Борковському і всьому медичному персоналу”.
З повагою
Антоніна Олексіївна Молодик,
м. Львів.
ПОГОДА

Упродовж 5-11 серпня на більшій частині території залізниці переважатиме комфортна погода. У п’ятницю та
на вихідні переважно без опадів, тільки в неділю увечері
на заході наших теренів можливі грозові дощі. Вітер змінний слабкий, у суботу-неділю південно-східний, з переходом на південно-західний – від слабкого до помірного.
Температура у п’ятницю вночі 5-10°, на Закарпатті 8-13°,
вдень 22-27° вище нуля, в горах 17-22° тепла, в суботу
вночі 9-14°, у горах місцями 7-9°, вдень 23-28° тепла.
У неділю вночі 12-17°, в горах 9-11°, вдень 24-29°, на
Закарпатті та на Волині місцями до 30° тепла.
Наступного календарного тижня на значній частині
магістралі переважатиме нестійка погода. У понеділок
атмосферний фронт обумовить грозові дощі, місцями
сильні зливи, в окремих місцях із градом та шквалистими
поривами вітру з поширенням із заходу на схід території
залізниці. Температура вночі 13-18°, вдень 20-25°, на
Буковині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Закарпатті
при проясненнях 26-29° вище нуля.
Надалі температура понизиться вночі до 6-11°, вдень
18-23°, на Закарпатті 20-25° тепла. На значній частині
магістралі утримуватиметься нестійка погода, місцями
короткочасний дощ, гроза, у середу – ймовірно у другій
половині дня – на більшості території залізниці короткочасний дощ, подекуди з грозою.

Йолану Ференцівну МОКАР

Колектив та профспілковий комітет ВП “Бродівська
дистанція колії” сердечно вітають колишнього
заступника начальника з кадрів та соціальних питань

із 55-річчям!

Наталію Іванівну ГОГОШ

Колектив станції Виноградово щиро вітає прибиральницю

В п’ятдесят п’ять розквітає життя,
І душа, наче пташка, співає!
І хоч в юність нема вороття,
Та у серці вона оживає!
Хай у житті Вашім завжди буде літо,
А якщо осінь – то тепла й золота!
Нехай у гості їдуть завжди діти,
Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха!
Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я,
Проміння сонячне цілує у вуста!
Нехай онуки зігрівають Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!
Батько Андрій, сестра Юлія, сестра Наталія,
шваґер Микола, похресниця Софійка щиросердечно
вітають дорогу доньку, сестру і хресну маму

Вікторію Андріївну СКРИНКОВИЧ
із Днем народження!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії!
Колектив ВП “Мостобудівельний поїзд №61”
вітає завідувача лабораторії

Валерія Петровича КОГУТА
із 50-річчям!
Хай щастя і доля всміхаються Вам,
Хай буде здоров’я багато,
З роси і води хай ведеться все Вам,
Хай повниться радістю хата!
В роботі хай буде удача завжди
І друзі щоб дім не минали,
Ніколи в житті щоб не знали біди
Й колеги щоб Вас шанували!
Колектив станції Жовква щиро вітає чергового по станції

Богдана Васильовича МУСІЯ
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!
У Вас попереду ще розквіт сил і вмінь,
Всіх благ земних, здоров’я і натхнення,
Хай світить Вам небесна височінь
І Божеє щодня благословення!

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №426884 (2010 р.) та приміський квиток
ф.4 №015773 (2011 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” КОЗОРІЗУ О.О.
●Приміський квиток ф.4 №079873, виданий ВП “Перший загін
воєнізованої охорони” у 2010 р. ШУПТАРУ В.В.
●Приміський квиток ф.4 №083257, виданий квитковим бюро ст.
Львів у 2010 р. КАЦЮБІ С.І.
●Приміський квиток ф.4 №083272, виданий квитковим бюро ст.
Львів у 2010 р. КІЩАКУ П.І.
●Приміський квиток ф.4 №083273, виданий квитковим бюро ст.
Львів у 2010 р. КОНЧАКУ О.П.
●Приміський квиток ф.4 №083277, виданий квитковим бюро ст.
Львів у 2010 р. КУЦЮ М.В.
●Приміський квиток ф.4 №083325, виданий квитковим бюро ст.
Львів у 2010 р. ПАТИНОКУ Д.В.
●Посвідчення ЛВ №390964, видане ВП “Моторвагонне депо
Коломия” у 2010 р. СИДОРУКУ Г.І.
●Приміський квиток ф.4 №091427, виданий ВП “Будівельномонтажний поїзд №908” у 2010 р. ДУДІ М.Г.
●Приміський квиток ф.4 №074672, виданий ВП “Вагонне депо
Здолбунів” у 2010 р. КОВАЛЬЧУК Л.М.
●Приміський квиток ф.4 №074705, виданий ВП “Вагонне депо
Здолбунів” у 2010 р. МЕЛЬНИЧЕНКУ В.Я.
●Приміський квиток ф.4 №020572, виданий ВП “Мукачівський
загін воєнізованої охорони” у 2011 р. ЛЕНДЄЛУ Ю.В.
●Приміський квиток ф.4 №014066, виданий ВП “Вагонне депо
Клепарів” у 2011 р. ТКАЧУКУ М.В.

СПІВЧУТТЯ

Адміністрація,
трудовий
колектив
Львівської залізниці та президія дорожнього комітету профспілки висловлюють
щирі співчуття начальнику ДТГО “Львівська
залізниця” Богдану Петровичу Піху з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
племінниці, оператора ЕОМ локомотивного
депо Стрий
РОМАН Наталії Михайлівни.
Здавалося б, їй тільки жити, радіти, ростити двійко малих діточок, та страшна недуга обірвала молоде життя, зламала гілку з
калиновим цвітом.
У цю скорботну пору поділяємо біль непоправної втрати із батьками, родиною, друзями і близькими Наталії Михайлівни. Світла
пам’ять про неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив і поважав.
Рада об’єднання ветеранів війни та праці ДТГО “Львівська залізниця” висловлює
співчуття голові ради ветеранів управління
залізниці Григорію Дмитровичу Ляльці з
приводу смерті брата Степана.

із ювілеєм!
Ваш ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років у житті!
Хай у Вас їх ще буде багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай сміхом і радістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата!
Друг Володимир щиро вітає провідника моторвагонного депо Львів

Надію Іванівну БІЛИК
із Днем народження!
Бажаю удачі, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли до тла!
Щоб жить – не тужити до ста літ вдалося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!
Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаю!
Колектив ВП “Управління будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд №2” Тернопіль щиро вітає штукатура

Галину Михайлівну ШПІЛЬМАН
із ювілеєм!
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг!
Бажаєм Вам століття ще прожити,
Здоров’я доброго на сотню літ!
І внуків всіх щасливо одружити,
Й благословити правнуків у світ!
Колектив станції Радехів щиро вітає начальника станції

Василя Івановича КОСТИШАКА
із 40-річчям!
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла!
В житті Вам злагоди й достатку,
Щоб доля світлою була!
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
В душі – любові Вам бажаєм
І хай Вам Бог допомагає!
Друг Володимир щиро вітає помічника машиніста
моторвагонного депо Львів

Назара Васильовича ІРОЧКА
із Днем народження!
Бажаю здоров’я міцного,
Без нього не милі діла!
В здоров’ї – багатство і радість,
І більшого щастя нема!
Все, що прекрасного є у житті,
Від щирого серця бажаю тобі!
Хай щастя панує у твоєму домі
І радість хай буде завжди!
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

