ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №401714,
видане
ВП
“Перший
загін
воєнізованої охорони” у 2010 р.,
приміський квиток ф.4 №010903,
виданий квитковим бюро ст. Львів
у 2011 р., та допуск на носіння
зброї №457629, виданий ЛВ міліції
на ст. Львів УМВСУ на Львівській
залізниці у 2010 р. НАГАЮ Б.М.
● Електронну
перепустку,
видану ВП “Господарська служба”
у 2012 р. МАЛИК Л.І.
● Посвідчення ЛВ №421327,
видане ВП “Пасажирське вагонне
депо Львів” у 2011 р. БРУХ О.М.
● Посвідчення ЛВ №488388,
видане
ВП
“Пасажирське
вагонне депо Львів” у 2011 р.
КРАВЦЮ В.М.
● Посвідчення
машиніста
паровоза №244459 та посвідчення
машиніста тепловоза №563738,
видані Школою машиністів у 1985
р. ТЕРЕПІ В.М.
● Приміський
квиток
ф.5
№000851, виданий Львівським
технікумом залізничного транспорту
у 2011 р. АНТОЩУКУ А.Я.
● Приміський
квиток
ф.5
№007609, виданий Львівським
технікумом залізничного транспорту
у 2011 р. РЕМСЬКІЙ Ю.О.
● Посвідчення ЛВ №428438,
видане
ВП
“Будівельномонтажний поїзд №908” у 2011 р.
БОРЕНЬКУ І.Б.
● Приміський
квиток
ф.5
№000936, виданий Львівським
технікумом залізничного транспорту
у 2011 р. БРУНЦВИКУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №458324,
видане ВП “Ужгородська дирекція
залізничних перевезень” у 2011 р.
ГАРАТУ В.С.
● Посвідчення ЛВ №489189,
видане ВП “Пасажирське вагонне
депо Львів” у 2011 р. ХАРІВУ Р.Я.
● Посвідчення ЛВ №479234,
видане
ВП
“Моторвагонне
депо Здолбунів” у 2011 р.
НЕСТЕРЧУКУ П.Ю.
● Посвідчення ЛВ №449082
(2011 р.) та приміський квиток
ф.4 №007086 (2012 р.), видані
ВП “Вагонне депо Клепарів”
КАЛИТЦІ Б.А.
● Посвідчення ЛВ №436268,
видане ВП “Львівська дистанція
електропостачання” у 2011 р.
ПШЕНІСНОВІЙ С.М.
● Посвідчення ЛВ №420072,
видане ВП “Господарська служба”
у 2010 р. ЛІПЕЦЬКОМУ І.В.
● Приміський
квиток
ф.4
№007505, виданий квитковим
бюро ст. Самбір у 2011 р.
КОСТРИЦЬКОМУ І.М.

ПРИВІТАННЯ

Колектив ВП “Львівська механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт” щиро вітає начальника Івано-Франківської дільниці

Колектив служби з управління майновими та земельними
ресурсами щиро вітає заступника начальника Головного
управління майнових та земельних ресурсів

Галину Ярославівну СТЕФАНИШИН

Богдана Климовича ЛІБЕРА

із 50-річчям!
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!
Працівники постачання, бухгалтерії та планово-економічного відділу ВП “Моторвагонне депо Коломия” щиро вітають
бригадира з матеріально-технічного постачання

Івана Яковича ПЕТРІВА
із 55-річчям!
Прийміть найщиріші побажання з Днем народження!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Хай вміється все і удається,
Здоров’я міцного, щастя без краю –
Усього найкращого ми Вам бажаєм!
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб щастя й здоров’я Ви мали без ліку!
Щоб радістю й миром були Ви багаті,
Щоб горя і смутку не знали у хаті!
Працівники постачання, бухгалтерії та планово-економічного
відділу ВП “Моторвагонне депо Коломия” щиро вітають заступника начальника депо з матеріально-технічного постачання

Ярослава Миколайовича СТАНІСЛАВСЬКОГО
із 55-річчям!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
На многая, многая літ!
Хай доля дарує довгого віку,
Щоб радість, здоров’я Ви мали без ліку!
Щоб щастям, достатком
Були Ви багаті,
Печалі і лиха не знали у хаті!
Хай роки ідуть, а Ви не старійте!
Хай дні пропливають, а Ви – не сивійте!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!

Дружина Оксана та сини Юрій і Артур вітають
дорогого чоловіка та люблячого батька

Богдана Климовича ЛІБЕРА
із 50-річчям!
Тобі сьогодні, рідний, п’ятдесят,
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім’янина
І за умілі руки золоті!
Нехай Господь пошле тобі благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі!
Колектив станції Калуш щиро вітає начальника станції

Мирослава Васильовича КОВАЛЯ
із 40-річчям!
Хай збудеться все, що хочете!
Хай збудеться все, що чекаєте!
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ви в житті прокладаєте!
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Божий мир, радість, наснага,
І шана людська та повага!
Все, що найкраще на землі буває,
Від щирого серця ми Вам бажаєм!
Трудовий колектив Центру науково-технічної інформації
і бібліотечно-бібліографічного обслуговування
щиро вітає оператора відеозапису

Віталія Мироновича ДОРОША
із 30-річчям!
Вас з Днем народження щиро вітаємо,
Щасливої долі й здоров’я бажаємо,
Кар’єрного росту і процвітання,
І щоби збувались усі побажання!
ОГОЛОШЕННЯ

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди
забруднювальних речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
Відокремлений підрозділ “Івано-Франківська дистанція водопостачання” Державного територіально-галузевого об’єднання “Львівська залізниця”, який знаходиться в м. Івано-Франківськ, вул. Деповська, 4, вид
діяльності якого – водопостачання залізничних підприємств, інформує
про намір отримати дозвіл на викиди забруднювальних речовин в атмосферу від водогрійного котла типу “КС-Г-100”, який використовується
для опалення (вид палива – природний газ), встановлений за адресою:
м. Івано-Франківськ , вул. Деповська, 4.
Зауваження та пропозиції від організацій та окремих громадян приймаються впродовж 30 днів з дня опублікування оголошення.
Усі звернення скеровувати у виконавчий комітет Івано-Франківської
міської ради, що знаходиться за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, кабінет №105 або на
підприємство.

Служба перевезень Львівської залізниці висловлює щирі
співчуття начальнику оперативно-розпорядчого
відділу
служби перевезень Рущаку
Володимиру Васильовичу
з приводу передчасної смерті батька Рущака Василя
Юрійовича.
Колектив медичної служби
із сумом сприйняв звістку про
те, що не стало прекрасної
людини, колишнього лікаря
– терапевта поліклінічного
відділення Державного закладу “Вузлова лікарня станції
Здолбунів” ДТГО “Львівська
залізниця
ШЕВЧУК Марії Теодорівни.
Пішла з життя чудова
людина, кваліфікований спеціаліст, наставник. Працівники
медичної служби запам’ятають
Марію Теодорівну як уважного, ввічливого, чуйного лікаря,
доброзичливу колегу.
Сумуємо з приводу тяжкої
втрати і висловлюємо щирі
співчуття рідним та близьким
покійної, колективу лікарні.

із 50-річчям!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і 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!

ПОГОДА

Президія та працівники виконавчого апарату
дорожнього комітету профспілки глибоко сумують з приводу передчасної смерті голови первинної профспілкової організації ВП “Бродівська
дистанція колії”
МОРЕНОВА Юрія Сергійовича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного. Поділяємо біль втрати з усіма, хто
знав, любив і поважав цю добру і щиру людину.
Колектив ДЗ “Вузлова лікарня станції Здолбунів” глибоко сумує з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті лікаря-терапевта
ШЕВЧУК Марії Теодорівни
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної. Схиляємо
голови в жалобі і поділяємо гіркий біль непоправної втрати.
Пам’ять про добру, мудру, чуйну колегу назавжди залишиться в
наших серцях.

Прогноз погоди на 22-28 червня 2012 р.
Упродовж 22-28 червня на більшій частині території
Львівської залізниці очікується мінлива погода. У п’ятницю
грозові дощі, місцями сильні зливи, в окремих районах град,
шквали. Температура вночі 14-19°, у горах подекуди 11-13°,
вдень 27-32° тепла. У суботу на Волині, Рівненщині, у північних
районах Львівщини та Тернопільщини без опадів, на решті території магістралі пройдуть короткочасні дощі. У неділю переважно без опадів. Температура вночі у суботу 13-18°, вдень
21-26° тепла, у неділю вночі 10-15°, вдень 23-28° вище нуля.
У понеділок удень переважно без опадів, лише надвечір
із наближенням атмосферного фронту із заходу задощить.
Температура вночі 10-15°, у горах місцями 7-9°, вдень 23-28°,
при проясненнях до 29° тепла. У вівторок короткочасні дощі
поширяться на схід, тоді як у західних регіонах магістралі
опади поступово припиняться. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23° вище
нуля. У середу місцями короткочасний дощ, температура вночі 6-11°, вдень
17-22°тепла. У четвер без опадів, температура вночі 5-10°, на Закарпатті
12°, вдень 20-25° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

