ПРИВІТАННЯ

Колективи станцій Сихів,
Давидів вітають начальника станцій

Колектив Львівської дирекції залізничних перевезень
вітає начальника станцій Сихів та Давидів

Володимира Степановича ТКАЧА

Володимира Степановича ТКАЧА

Колеги з Ужгородської дистанції колії та друзі
вітають чергову по переїзду ПД-5

Марію Михайлівну ЯЦОЛУ

із 60-річчям!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім!
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до Вас, немов вишневий цвіт!
Хай життєвий досвід творить з буднів свято,
А Господь дарує довгих, довгих літ!

із 50-річчям!
Бажаєм здоров’я від чистих джерел,
А щастя від власної долі,
Щоб гарно в достатку жилось,
Щоб горя не знати ніколи!
Хай завжди в житті буде вічна весна,
Ніколи душа не старіє,
Хай Ваша дорога буде ясна,
Задумані здійсняться мрії!
Трудовий колектив центру науково-технічної
інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування
щиро вітає оператора копіювально-розмножувального бюро

Ольгу Юріївну ЗАЙЛО

Колектив ВП “Служба електропостачання” щиро
вітає провідного інженера відділу експлуатації

Маргариту Яківну НІСТОР
із ювілеєм!
Від душі зичимо Вам міцного здоров’я, сімейного
щастя та благополуччя, невичерпної енергії!
Хай у Вашому домі завжди панують мир, любов і
тепло родинних взаємин, у серці – доброта,
а у справах – мудрість та натхнення!

із Днем народження!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, 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!

Колектив працівників та профспілковий комітет
вагонного депо Ужгород щиро вітають
оператора ПТО Лавочне

Дружина Іванна, доньки Уляна і Мар’яна, зять Петро
і внучка Вероніка сердечно вітають коханого чоловіка,
люблячого батька та дідуся

Марію Миколаївну РАДЕВИЧ
та її нареченого Михайла

Ярослава Івановича ОТЧАКА

із одруженням!

із 60-річчям!
Бажаємо Вам у цю святкову днину
Людського щастя і родинного тепла!
Щоб оминала Вас лиха година,
Щоб тільки успіх доленька несла!
Щоб друзі завше поруч були
І в горі Вас ніколи не забули!
Щоб у вікно зоря світила
Не на тепло, а на добро!
Щоб Вас усі завжди любили
І щоб прожили Ви до сто!
Керівництво та профспілковий комітет вагонного депо
Ужгород вітають оператора ППВ Батьово

Йосифа Федоровича МОТУЗАРА
із 50-річчям!
Приємно колегам сьогодні сказати
Щирі вітання в знак славної дати!
Хай подарує здоров’я Вам доля,
Усмішка не зникає з обличчя ніколи!
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість хай буде у ньому завжди!
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!
Керівництво та профспілковий комітет вагонного депо
Ужгород вітають слюсаря з рухомого складу ППВ Есень

Бейла Войтеховича ШІМОНА

із 50-річчям!
Тихо, як води, пливуть Ваші роки,
А їх вже 50!
Та молодість вічна у Вашій душі,
З роками її не віднять!
Любов, злагода і радість земна
Хай кожен Ваш день зігріва!
Тож будьте таким у нас завжди,
Хай усмішка Вас осява!

Бажаємо молодій парі, яка 6 серпня
2011 року стала на рушничок щастя,
зберегти цю радість на довгі роки
подружнього життя!
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!

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 доля буде щедра і ласкава,
Хай щастя буде справжнім і рясним!
Земля щоб гарні квіти дарувала,
А небо було мирним і ясним!

Адміністрація та колектив 3-го околотку
ВП “Ківерцівська дистанція колії” вітають монтера колії

Батько, мати, брати Роман і Михайло та уся родина
вітають дорогих синів, хороших братів та люблячу невістку

Мати, дружина Ольга, сини Степан та Іван і вся родина
вітають стрільця першого загону воєнізованої охорони

Миколу Миколайовича ШОВКУНА

Миколу Михайловича КУРИЛЯКА,
Володимира Михайловича КУРИЛЯКА,
Ірину Олексіївну КУРИЛЯК

Івана Івановича КОСТИШИНА

із 50-річчям!
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!

із Днем народження!
Нехай життя Ваше квітує буйним цвітом,
А доля хай дарує міцне здоров’я, щастя і любов!
Господь нехай Вас оберігає від зла, хвороби і журби
І щедру ласку посилає сьогодні, завтра і завжди!

із 50-річчям!
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі ніякі діла,
В здоров’ї – багатство і радість
І більшого щастя на світі нема!
Хай Матір Божа береже Вас всюди,
Нехай шанують добрі люди,
Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай довгою буде життєва дорога!

ПОГОДА

Упродовж 12-18 серпня на більшій частині території Львівської залізниці переважатиме
тепла, хоча і час від часу нестійка погода. У п’ятницю переважно без опадів. Вітер змінний слабкий. Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°, в горах уночі місцями 4-7°, вдень 1722° тепла. Упродовж вихідних уночі місцями короткочасний дощ, вдень на більшій частині
території залізниці короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінний слабкий, при грозах
поривчастий. Температура вночі 10-15°, вдень у суботу 21-26°, у неділю 24-29° вище нуля.
У горах уночі 6-9°, вдень 18-23° тепла.
У понеділок-вівторок уночі переважно без опадів, вдень місцями короткочасний дощ,
гроза. Вночі та вранці місцями стелитимуться тумани. Нічна температура 11-16°, денна
24-29°, на Закарпатті, Волині та Рівненщині місцями до 30° тепла. У горах уночі 9-11°,
місцями 7-9°, вдень 19-24° тепла.
Надалі утримуватиметься тепла погода з температурою вночі 13-19°, вдень 24-29°,
при проясненнях до 30° тепла. На Волині, Рівненщині та Закарпатті місцями до 31° тепла.
Здебільшого у другій половині дня місцями можливі грози.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Колектив служби вагонного господарства сумує з приводу смерті колишнього працівника, водія вагонного депо
Дрогобич
ПАВУКА Василя Івановича
та висловлює співчуття рідним покійного.

ОГОЛОШЕННЯ

Державне територіально-галузеве об’єднання
“Львівська залізниця” 26.08.2011 р. оголошує конкурс
з відбору орендаря вагонів-ресторанів.
За інформацією звертатись за контактними телефонами управління залізниці: (032) 226-35-22, 226-32-01.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №419688, видане ВП “Львівська механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт” у 2011 р.
та службовий квиток ф.3 №007955, виданий квитковим бюро
ст. Рівне у 2011 р. ШЕМЕНЮКУ І.І.
● Приміський квиток ф.4 №014080, виданий ВП “Вагонне депо
Клепарів” у 2011 р. ФУНДЕЛІ П.М.
● Посвідчення ЛВ №421461, видане ВП “Пасажирське вагонне
депо Чернівці” (Івано-Франківськ) у 2009 р. ФЕДОРАКУ Я.В.
● Приміський квиток ф.4 №091384, виданий ВП “Моторвагонне

депо Львів” у 2010 р. ЩОМАКУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №401175, видане ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень” у 2010 р. ДРЕЧЕВИЧУ А.М.
● Приміський квиток ф.4 №082738, виданий ВП “Служба матеріально-технічного постачання” у 2010 р. СОРОЦІ Л.В.
● Посвідчення ЛВ №426003 (2009 р.) та приміський квиток
ф.4 №015721 (2011 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” ГАВУР Г.Я.
● Приміський квиток ф.4 №080973, виданий ВП “Локомотивне

депо Львів-Захід” у 2010 р. ЯВОРСЬКІЙ З.М.
● Приміський квиток ф.4 №087855, виданий ВП “Ужгородська
пасажирська вагонна дільниця” у 2010 р. МАРКОВИЧУ В.Ю.
● Посвідчення ЛВ №432366, видане ВП “Енергозбут” у
2011 р. БЛАГУТІ Л.В.
● Посвідчення ЛВ №437617, видане ВП “Підзамчівська дистанція колії” у 2011 р. ДІЖАКУ С.А.
● Посвідчення ЛВ №440809, видане ВП “Локомотивне депо
Львів-Захід” у 2011 р. ГАБІНСЬКОМУ А.О.

● Посвідчення ЛВ №432840 та службовий квиток ф.3
№005101, видані ВП “Ходорівська дистанція колії” у 2010 р.
АНДРІЄВСЬКОМУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №458965, видане ВП “Івано-Франківський
загін воєнізованої охорони” у 2010 р. ЧАРНОМУ Б.Я.
● Посвідчення ЛВ №395126, видане ВП “Сарненська дистанція колії” у 2010 р. ТАРАСЮКУ А.М.
● Приміський квиток ф.4уч. №005681, виданий ВП “Колійна
машинна станція №123” у 2010 р. ЖУКОВСЬКІЙ М.М.

