ПРИВІТАННЯ

Служба контролю та внутрішнього аудиту залізниці
щиро вітає начальника відділу служби

Свати, зять, донька щиро вітають
шановну сваху, люблячу маму

Керівництво та профспілковий комітет ВП “Вагонне
депо Коломия” вітають головного бухгалтера депо

Галину Зіновіївну ПАНЬКО

Галину Миронівну МІЩИШИН

Ольгу Михайлівну ГУМЕНЮК

із Днем народження!

із славним ювілеєм,
а її сина Михайла із 20-річчям!

із ювілеєм!

Хай втіляться в життя усі надії,
Здійсняться задуми і сповняться всі мрії!
Хай доля буде світла і ласкава,
Хай щастя буде справжнім і рясним!
Земля щоб гарні квіти дарувала,
А небо було мирним і ясним!

Колектив ВП “Стрийська дистанція сигналізації і зв’язку”
щиро вітає начальника технічного відділу дистанції

Галину Миронівну МІЩИШИН
із ювілеєм!
У цей святковий світлий день, коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо, добра і щастя Вам бажаємо!
Хай оминають Вас тривоги, хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла радісна дорога щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте в житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте, живіть до ста щасливих літ!

Колектив відділу адміністрування баз даних щиро вітає
свого куратора – начальника
ВП “Інформаційно-обчислювальний центр”

Ореста Володимировича СМОЛІЯ

В цей святковий і радісний день
Зичимо міцного здоров’я,
Людського щастя, благополуччя,
Щоб Ваш життєвий шлях
Був овіяний лиш трояндами!
А в кінці ми Вам бажаєм,
Щоб життя здавалось раєм,
Хай багато ясних літ
Щедро Вам дарує світ!

Дружина, доньки, зяті, син з невісткою, онуки,
правнуки та вся родина щиро вітають колишнього
чергового по станції Шкло-Старжиска

Івана Олексійовича КАЧАНА
із Днем народження!
Летять роки в міжзоряний політ,
Але душа нехай про це не знає!
І хай так буде аж до сотні літ,
І доброта ніколи не згасає!
Хай доля піднесе іще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я,
Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю!

Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіхи у ріднім колективі!
Живіть в добрі і радості завжди,
Та будьте все життя щасливі!
Нехай життя здається добрим дивом,
Цікавим, радісним, щасливим,
А плідні справи та шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми!

Колектив клініко-діагностичної лабораторії Клінічної
лікарні ДТГО “Львівська залізниця” вітає фельдшералаборанта біохімічної лабораторії

Оксану Андріївну ШИМАНСЬКУ
із ювілеєм!
З Днем народження вітаємо щиро нині,
Здоров’я, радості бажаємо сповна!
Нехай любов тобі дарують, як богині,
А чаша щастя хай не має дна!
Будь завжди весела, привітна і щира,
Будь трішечки горда й весняно красива!
Візьми собі в подруги чесність і ніжність,
Чекай в нагороду одержати вірність!
Окрасою серця хай буде кохання
І сповняться всі твої мрії й бажання!

із Днем народження!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Хай легко працюється, добре живеться,
Все вміється, множиться і додається!
Удачі, натхнення й кар’єрного росту,
Хай буде в житті все цікаво і просто!
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

● Посвідчення ЛВ №446240, видане
ВП “Колійні дорожні ремонтно-механічні
майстерні” у 2011 р. ЦИБУЛЬСЬКІЙ Л.О.
● Посвідчення ЛВ №443588, видане
ВП “Львівська дистанція колії” у 2010 р.
КАВЦІ Б.С.
● Посвідчення ЛВ №443568 (2010 р.)
та службовий квиток ф.3 №011508
(2011 р.), видані ВП “Львівська дистанція
колії” КУЗНЄЦОВУ О.М.
● Посвідчення ЛВ №444819, видане
ВП “Вокзал станції Львів” у 2011 р.
МАЗУРИК О.І.
● Посвідчення ЛВ №455331, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у
2011 р. ОЛЕКСЮК С.А.
● Приміський квиток ф.4 №014299, виданий
ВП “Будівельно-монтажний поїзд №908” у
2011 р. ЖЕЛЕЗКУ М.І.
● Посвідчення ЛВ №457696, видане
ВП “Вокзал станції Івано-Франківськ” у
2011 р. ГАВАДЗИН Г.Р.
● Посвідчення ЛВ №384570, видане
ВП “Локомотивне депо Мукачево” у 2010 р.
БІГАРІЮ І.І.

Колектив станції Деренівка Тернопільської дирекції
залізничних перевезень вітає чергового по станції

Віталія Зеновійовича МИКОЛАЄНКА
із Днем народження!
Бажаємо міцного здоров’я,
Якого ні за які гроші не купить,
Родинного тепла, яке нічим не замінить,
Шани людської, яку не кожен може заслужить,
Затишку в хаті, який щодня нас до себе манить!
Живи щасливий, бадьорий, не знай горя, сліз і бід,
Хай твоє тепло, любов і ласка
Родині помагають в дружбі жить!

Колектив станції Деренівка Тернопільської дирекції
залізничних перевезень щиро вітає комерційного агента

Андрія Миколайовича ПЕРУНА
із 20-річчям!
Нехай Господь тебе боронить
Від невзаємності і зла,
Нехай юнацька безтурботність
Не сходить із твого чола!
Нехай ніколи не міліє
Душі бездонне джерело!
Хай в ньому родяться надії
І в серці множиться тепло!
Хай певні будуть твої кроки,
А небо – завжди голубе!
Тобі сьогодні 20 років,
Тож з Днем народження тебе!
ПОГОДА

ïðîãíîç ïîãîäè íà 7-13 æîâòíÿ 2011ð.
Тривалий період аномально теплої погоди,
так званого “бабиного літа” закінчується, і вже з
суботи 8 жовтня погода різко зміниться – на територію магістралі поширюватиметься вологе та
прохолодне повітря з північного заходу.
У п’ятницю та впродовж вихідних на території залізниці короткочасні дощі, вночі та вранці
у суботу на Закарпатті та в горах сильні. У неділю переважно невеликий дощ, в горах можливо з
мокрим снігом. Температура 7 жовтня вночі 7-12°,
вдень 17-22° вище нуля, далі понизиться до 1217°. Впродовж вихідних вночі 2-7°, вдень 7-12°, на
Закарпатті 12-14° тепла. В горах вночі 0-5°, вдень
3-8° тепла. У понеділок опади припиняться, у вівторок знову задощить. Температура вночі 0-5°
тепла, можливі заморозки, вдень 7-12° вище нуля,
у понеділок вночі у горах місцями заморозки до 13° морозу, вдень 2-7° тепла. У середу-четвер час
від часу дощитиме, в горах місцями сильні опади.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, на
Закарпатті 10-15° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

СПІВЧУТТЯ

Керівництво Львівської залізниці та дорожній комітет
профспілки висловлюють щирі співчуття рідним і близьким з
приводу смерті колишнього голови дорпрофсожу, почесного
залізничника
ХОМЕНКА Олега Васильовича.
Усе трудове життя Олега Васильовича було пов’язане
із залізничним транспортом. Закінчив фабрично-заводську
школу при Барнаульському вагоноремонтному заводі, робітничий факультет Барнаульського філіалу Новосибірського
інституту військових інженерів залізничного транспорту.
Наполегливого, енергійного юнака одразу помітили і згодом
обрали головою профспілкового комітету філіалу.
Після захисту диплому та стажування на одному з підприємств Сибіру Олега Васильовича скерували на роботу в Україну, на відновлення залізничного господарства.
Спочатку працював над відновленням об’єктів залізничного
транспорту у Вінниці, згодом його перевели на Львівську
залізницю.
За час роботи на залізниці Олег Хоменко брав участь у
відновленні багатьох залізничних об’єктів, серед яких локомотивне депо Львів-Захід. На залізниці він організував спочатку міжвідомче українське, а потім і міжнародне змагання
між залізничниками України, Польщі, Угорщини та Чехії за
прискорення обігу вагонів.
У 1970 р. Олега Васильовича обрали головою дорожнього комітету профспілки Львівської залізниці. На цій посаді
він належно відстоював соціально-економічні інтереси залізничників ї їхніх родин.
Після виходу на пенсію у 1975 році заслужений ветеран
тривалий час працював на різних посадах в управлінні залізниці, передаючи свій багатий професійний досвід. За свою
працю Олег Васильович нагороджений орденами Трудового
Червоного Прапора та “Знак Пошани”, медалями та вищою
відзнакою залізничників – знаком “Почесний залізничник”.
З почуттям глибокої шани і вдячності згадуємо про
нього. Світла пам’ять про Олега Васильовича назавжди
залишиться у наших серцях.

На 70-му році життя помер колишній начальник ВП “Вокзал
станції Івано-Франківськ”
СТАРЧЕВСЬКИЙ Михайло Йосипович.
Свою трудову діяльність на Львівській залізниці розпочав
у 1968 році. Працював на посадах чергового по залу, чергового помічника начальника вокзалу, чергового по станції ІваноФранківськ, з 1978 року по 2004 рік – начальник вокзалу станції
Івано-Франківськ.
За сумлінну плідну працю на залізниці, високу професійну
майстерність у 1987 році був нагороджений знаком “Почесному
залізничнику”.
Трудовий колектив ВП “Вокзал станції Івано-Франківськ” ДТГО
“Львівська залізниця” глибоко сумує з приводу смерті Михайла
Йосиповича і висловлює щире співчуття рідним та близьким покійного.
Керівництво і колектив ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень”, територіальний комітет профспілки, рада
ветеранів висловлюють щире співчуття родині з приводу непоправної втрати – смерті колишнього начальника вокзалу станції
Івано-Франківськ, почесного залізничника
СТАРЧЕВСЬКОГО Михайла Йосиповича.
Керівництво ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень” висловлює щире співчуття заступнику начальника відділу
перевезень Василю Володимировичу Николаїшину з приводу
тяжкої втрати –
смерті батька Володимира Васильовича.
Колектив ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень” сумує з приводу смерті колишнього чергового по дирекції
МЄШКОВА Івана Семеновича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного.
Фінансово-економічний відділ ВП “Тернопільська дирекція
залізничних перевезень” сумує з приводу смерті колишнього
чергового по дирекції
МЄШКОВА Івана Семеновича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного.

