ПРИВІТАННЯ

Профспілковий комітет управління
залізниці і друзі щиро вітають голову профкому

Колектив станції Стрілки сердечно вітає
прибиральницю виробничих приміщень

Геннадія Михайловича ІВЕНА

Марію Іванівну ПАСЛАВСЬКУ

із Днем народження!

із 55-річчям!

Вітаємо Вас зі святом! Нехай життя буде багатим:
На здоров’я і на силу, і на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки без турбот і без мороки,
На прибуток і достаток – на фінансовий порядок!
На підтримку і повагу, на рішучість і відвагу,
На тепло і розуміння, на удачу і везіння,
На шикарний стиль та моду, елегантність і на вроду!
На круїзи при погоді, відпочинки на природі,
На розумне, добре, вічне, на щасливе й різнобічне!
Словом на усе прекрасне, на постійне й своєчасне!
Зичим успіхів, визнання і великого кохання!

Бажаєм 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
І на тепло, і на добро!
Щоб Вас усі завжди любили
І щоб прожили Ви до сто!

Рада ветеранів війни та праці локомотивного
депо Здолбунів вітає ветеранів депо
із 70-річчям!

Колектив станції Самбір щиро вітає
заступника начальника станції

Вацлава Володимировича АНДРОЩУКА

Івана Миколайовича ГОЛОВЕЦЬКОГО

із 80-річчям!

із Днем народження!
Бажаємо удачі, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли до тла!
Щоб жити – 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 бажаємо!

Колектив самостійного відділу з приймання
рухомого складу щиро вітає провідного
інженера з приймання локомотивів

Леоніда Мойсейовича БОНДАРУКА
із 60-річчям!
Нестримною ходою йдуть літа,
Вже мудрий шістдесятий на порозі!
В очах ще молодість, хоч в скронях сивина,
Набутки й втрати на важкій дорозі!
Хай доля піднесе іще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я!
Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю!

Відокремлений підрозділ “Пасажирська служба” щиро
вітає начальника пасажирського вагонного депо Ковель

Олександра Івановича СТРЕЧЕНА
із-60-річчям!
За роком рік невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас!
Хай доля тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Аллу Олексіївну БОГОЛУЦЬКУ
Станіслава Івановича КОСТЮКА
із 90-річчям!

Олександра Ульяновича ГУЛЬЧУКА

Упродовж 9-15 вересня на більшій частині території залізниці
переважатиме помірно тепла, хоча й час від часу нестійка погода. У п’ятницю ще пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозою.
Вітер північно-західний, помірний, поривчастий. Температура вночі
6-11°, вдень 12-17°, на Закарпатті 17-22° тепла. На вихідні переважно без опадів. Вітер змінний слабкий, під час грози поривчастий. Температура у суботу вночі 4-9° вище нуля, в горах місцями
0-3°, вдень 16-21°, на Закарпатті до 23° тепла. У неділю вночі 6-11°,
вдень 21-26°, на Закарпатті вночі 9-14°, вдень 23-28° вище нуля. У
понеділок вдень, вночі та вранці у вівторок короткочасні дощі, місцями сильні, з градом. Температура вночі 10-15°, вдень у понеділок 2328° вище нуля, у вівторок температура понизиться до 18-23° тепла.
У середу без опадів, у четвер місцями невеликий дощ. Температура
вночі коливатиметься в межах 8-14° тепла, вдень у середу 21-26°, у
четвер 18-23°, на Закарпатті та Буковині 21-26° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Колектив ВП “Івано-Франківські дорожні механічні майстерні” висловлює щире співчуття начальнику підрозділу Олександру Васильовичу
Калачинському з приводу тяжкої втрати – смерті
батька. Нехай наші співчуття допоможуть пережити
біль втрати рідної людини.

Світлану Сергіївну БЕДИК
із ювілеєм!
Розквітли троянди сьогодні для тебе
У цей ювілейний урочистий час,
Ясніше засяяло сонце в житті,
А ти, як завжди – неповторна така!
Тож щастя без меж, веселих доріг,
Добра і достатку на рідний поріг,
Багато звершень, досягнень, краси,
І сотню років – з води і роси!

Служба комерційної роботи та маркетингу сердечно
вітає старшого ревізора вагового господарства служби

Володимира Людвиговича ТОМАШЕКА
із 60-річчям!
Хай з Вами будуть успіх і добро,
Щоб радісним, легким життя було!
Бажаємо Вам щастя і достатку,
У всіх ділах удачі і порядку!
З нагоди свята зичимо Вам щиро
Здоров’я, спокою та миру,
Любові та наснаги,
Краси земної та поваги!

Колектив служби контролю та внутрішнього аудиту
залізниці щиро вітає ревізора служби

Аллу Василівну ТАТАРИН
із ювілеєм!

Хай сили та наснаги прибуває,
Нехай душа не осипає цвіт,
У серці радість не вгаває,
І хай Вам Бог допомагає!

Адміністрація та профспілковий комітет
ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень”
щиро вітають начальника пасажирського сектора

Наталію Максимівну САПРУН
із ювілеєм!
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 бере під свій покров,
Хай Вас шанують й поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!
ОГОЛОШЕННЯ

Відокремлений підрозділ “Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза” ДТГО “Львівська залізниця” (далі
ВП “ДРЕА”) подає на затвердження документи, в яких
обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в
атмосферу від діяльності Стрийської автоколони, яка знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. Грабовецька, 4а.
Зауваження та пропозиції надсилати упродовж 30
календарних днів у міську державну адміністрацію за
адресою: м. Стрий, вул. Шевченка, 71. Інформацію щодо
природоохоронної діяльності Стрийської автоколони можна
отримати в екологічній лабораторії ВП “ДРЕА” за адресою:
м. Львів, вул. Базальтова, 2. Тел.: (032) 226-64-17.

ПОГОДА

ïðîãíîç ïîãîäè íà 9-15 âåðåñíÿ 2011ð.

Чоловік та рідні від усього серця вітають агента
з митного оформлення вантажів на ст. Сарни

Адміністрація, профспілковий комітет та весь колектив Здолбунівської дистанції сигналізації і зв’язку щиро сумують
з приводу передчасної смерті старшого
електромеханіка електрозв’язку
ВАЛЯЩУКА Віталія Валентиновича.
Поділяємо біль непоправної втрати з
усіма, хто знав, любив і поважав Віталія
Валентиновича.
Висловлюємо щире співчуття дружині, рідним та близьким покійного.
Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях.
Адміністрація, профспілковий комітет та весь колектив Здолбунівської
дистанції сигналізації і зв’язку поділяють
біль та скорботу з приводу передчасної
смерті внаслідок важкої хвороби телеграфіста телеграфної станції Рівне
ОЧЕРЕТЬКО Тамари Георгіївни.
Висловлюємо щире співчуття донькам, чоловіку, рідним і близьким покійної.
У нашій пам’яті Тамара Георгіївна назавжди залишиться порядною та доброю
людиною.

За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива йде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Хай Божа Мати Вас охороняє
Від всяких негараздів і від бід,
А ми Вам благ усіх бажаєм,
Прожити в щасті ще багато літ!

ВП “Колійна машинна станція №274” та
профспілковий комітет шлють найкращі
побажання колишньому інженеру з охорони праці

Катерині Михайлівні СОЗАНСЬКІЙ
із 60-річчям!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість чиста і висока
Щоденно хай до хати заверта!
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 свята,
А Господь дарує многа й блага літ!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №407456, видане ВП “Чернівецька дистанція колії”
у 2010 р. КИЮКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №291182, видане ВП “Локомотивне депо
Львів-Захід” у 2008 р., та приміський квиток ф.4 №017758, виданий
квитковим бюро ст. Львів у 2011 р. ПАНЬКІВУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №418572, видане ВП “Рівненська дистанція
водопостачання” у 2011 р. СМОЛЕНСЬКОМУ А.А.
● Службовий квиток ф.3 №002732, виданий ВП “Бродівська дистанція
колії” у 2011 р. МАНДЗЮКУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №412757, видане ВП “Вагонне депо Здолбунів”
у 2011 р. КОБЕРНИК Н.М.

