ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №397703, видане
ВП “Управління будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд №2” у 2011 р.
ВІТИКУ М.С.
● Посвідчення ЛВ №458618, видане
ВП “Ужгородська дирекція залізничних
перевезень” у 2011 р. МАРИНЕЦЬ М.В.
● Посвідчення ЛВ №453435, видане
ВП “Ужгородська пасажирська вагонна
дільниця” у 2011 р. ПАТРОШ В.М.
● Приміський квиток ф.4уч. №006963,
виданий ВП “Стрийська дистанція колії”
у 2011 р. СТЕЦЬКІВУ М.І.
● Посвідчення ЛВ №456936, видане
ВП “Вагонне депо Ковель” у 2012 р.
КИРИЧУКУ І.М.
● Посвідчення ЛВ №487767, видане
Управлінням залізниці у 2012 р.
ТКАЧУ Т.В.
● Посвідчення ЛВ №399886, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” у 2008 р. АНДРУСИК Н.М.
● Посвідчення ЛВ №342553, видане
ВП “Ужгородська дирекція залізничних
перевезень” у 2010 р. ВАЦКУ Ф.В.
● Посвідчення ЛВ №464702, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2011 р.
СЛОНІВСЬКОМУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №489298, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2011 р. ЯЦУРІ І.Г.
ЛВ
№345835,
● Посвідчення
видане ДЗ “Клінічна лікарня” у 2009 р.
АНДРУШКО Г.І.
● Посвідчення ЛВ №351661, видане
Львівським технікумом залізничного
транспорту у 2009 р. ГОСОВСЬКІЙ Н.І.
● Посвідчення ЛВ № 373503, видане
ВП “Вагонне депо Чернівці” у 2008 р.
ОСТАФІ П.М.
● Посвідчення ЛВ №437562, видане
ВП “Підзамчівська дистанція колії” у
2011 р. АНТОНЮКУ О.С.
● Посвідчення ЛВ №396472, видане
ВП “Самбірська дистанція колії” у 2011
р., та приміський квиток ф.4 №017724,
виданий квитковим бюро ст. Самбір у
2012 р. ЦЕПІНЮ Ю.З.
● Диплом молодшого спеціаліста
серії ВК №42730403, виданий
Львівським технікумом залізничного
транспорту у 2012 р. ЛАШКАЮ С.І.
● Диплом молодшого спеціаліста
серії ВК №42730651, виданий
Львівським технікумом залізничного
транспорту у 2012 р. ЛАШКАЮ І.І.
● Посвідчення ЛВ №399926 (у
2009 р.) та посвідчення №401167 (у
2010 р.), видані ВП “Станція Львів”
НОВОРАЮ А.О.
● Посвідчення ЛВ №414682, видане
ВП “Колійна машинна станція №123” у
2010 р. НАЗАРЧУКУ О.В.
● Посвідчення ЛВ №0192098, видане
ВП “Мукачівська дистанція сигналізації і
зв’язку” у 2006 р. БАЛАБАН В.Й.
● Посвідчення ЛВ №461419, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” у 2012 р. САВЧУКУ Г.І.
● Посвідчення №472996, видане
ВП Чернівецька дистанція колії у 2011 р.
НАЗАРОВУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №428433, видане
ВП “Будівельно-монтажний поїзд №908”
у 2011 р. БУЧЦІ В.В.
● Посвідчення ЛВ №404675, видане
ВП “Тернопільська дирекція залізничних
перевезень” у 2012 р. ОСЮРАКУ М.П.
● Посвідчення
ЛВ
№436299,
видане ВП “Станція Здолбунів”
ТІМАШОВУ Ф.Л.
● Посвідчення ЛВ №437997 (у
2011 р.) та приміський квиток ф.4
№007816 (у 2012 р.), видані ВП “Львівська дистанція електропостачання”
ОЗИМКУ М.М
● Посвідчення ЛВ №495227, видане
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2012 р.
ГОЛОВЧАНСЬКОМУ В.В.
СПІВЧУТТЯ

Колектив ДЗ “Клінічна лікарня ДТГО “Львівська залізниця” глибоко сумує з приводу
передчасної смерті старшої
медсестри педіатричного відділення лікарні
КУНЕЦЬ Ольги Михайлівни
і висловлює щирі співчуття
родині та близьким покійної.

ПРИВІТАННЯ

Дружина Галина, сини Юрій та Андрій, невістка Мар’яна,
внучка Анничка, мама Катерина, теща Христина, сестри
Марія та Ірина вітають коханого чоловіка, турботливого
батька, люблячого дідуся, дорогого брата, свекра та зятя

Івана Степановича ГРУНИКА
із Днем народження,
яке шановний ювіляр святкуватиме 2 липня!
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розцвіла ця ювілейна дата!
Тобі сьогодні, рідний, 50!
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!
Тобі ми посилаємо вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Бажаємо століття ще прожити
І внуків всіх ще одружити!
Львівська обласна організація партії “Відродження”
сердечно вітає Голову ЛОО партії “Відродження”

Івана Степановича ГРУНИКА

Чоловік Степан, донька Марія, зять Юрій і онуки Дмитро, Кирило
та Юрасик вітають дорогу дружину, маму та бабусю

Галину Олексіївну РОШКО
із 50-річчям!
Щастя, злагоди вдома, в родині
Всі ми щиро бажаємо нині!
Хай Вам стелиться довга дорога,
Хай Вам буде здоров’я від Бога!
Хай гараздів Вам в хату прибуде,
Хай Вам світло і радісно буде!
Щоб життя було щедрим, як літо,
Щастя й долі на многії літа!
Колектив станції Рава-Руська сердечно вітає
складача поїздів станції

Івана Івановича ПАНЕЧКА

із 55-річчям!
Нехай зоря щасливо Вам сіяє,
Нехай здоров’ям Вас втішають днини,
Літа зародять радістю й добром!
До Вас, як до прекрасної людини,
Схиляємось душею і чолом!
Везіння Вам великого бажаєм,
Здобутків гарних, сили на сто літ!
Нехай Вам сам Господь допомагає
Зробити кращим непростий цей світ!

із полуднем віку,
який виповнюється 2 липня!
З почуттям глибокої поваги
відзначаємо, що Ваша трудова біографія, організаторський талант і здібності нерозривно пов’язані з рідним
краєм, його людьми і сповна віддані їм.
Ми високо цінуємо Вашу працелюбність і компетентність, життєву
мудрість і діловитість, які створили
Вам заслужений авторитет і повагу
серед колег по роботі .
Ваша душевна щедрість і доброта, повсякденна турбота
про людей, чуйність і доброзичливість у людських взаємовідносинах служать прикладом для наслідування.
Висловлюємо Вам, Іване Степановичу, вдячність і глибоку
шану за Вашу невтомну працю.
Від усієї душі бажаємо Вам невичерпної енергії і оптимізму, міцного здоров’я, душевного тепла і сімейного затишку,
справжнього людського щастя, достатку і благополуччя,
нових плідних успіхів і звершень на благо рідного краю.

Колектив служби локомотивного
господарства вітає

Івана Степановича ГРУНИКА
із 50-річчям,
яке виповнюється 2 липня!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо –
Добра і щастя бажаємо!
Хай оминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

“ÀÂÒÎÑÅÐÂIÑ”

У ВП “ДОРОЖНЯ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА АВТОБАЗА”
ДТГО “ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ” ВІДКРИТО ДІЛЬНИЦЮ
“АВТОСЕРВІСУ”
З РЕМОНТУ ЛЕГКОВИХ І ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ.
До послуг автовласників:
● шиномонтаж;
● кузовні роботи;
● ремонт ходової;
● ремонт газобалонового обладнання;
● ремонт легкових та вантажних двигунів;
● розвал-сходження коліс;
● заміна мастил та діагностика автомобіля.
Замовлення скеровувати за адресою: вул. Базальтова, 2
(кінець вул. Личаківської – біля дріжджового заводу).
Тел. для довідок: (032) 226-63-21, 226-64-18.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ!
Служба електропостачання Львівської
залізниці попереджає: значна частина випадків ураження струмом серед населення трапляється через дотик чи наближення до обірваних або провислих дротів повітряних ліній
електропередач.
Для запобігання ураженню електричним струмом необхідно дотримуватися таких правил:
● ніколи не використовуйте електричні прилади поблизу води;
● оголені електричні шнури слід викинути або відремонтувати;
● якщо вдома є маленькі діти, переконайтеся, що ви надійно
закрили від них електророзетки;
● не можна не тільки торкатися, але й наближатися до обірваних дротів на відстань ближче, ніж 8 метрів;
● до електротравм може призвести навіть наближення на небезпечну відстань до дротів повітряних ліній при виконанні будівельних, сільськогосподарських робіт (складання соломи, сіна,
дров), на відпочинку біля водойм, риболовлі.
У випадку виявлення провислих чи обірваних дротів треба негайно організувати охорону місця пошкодження, обгородити небезпечну зону, попередити присутніх про небезпеку наближення до місця пошкодження та негайно повідомити
диспетчера районної (міської) електромережі або чергового
райдержадміністрації, міськвиконкому.
ПАМ’ЯТАЙТЕ – БЕЗПЕКА ПОНАД УСЕ!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 29 червня – 5 липня 2012 р.
Упродовж 29 червня – 5 липня на більшій частині
території залізниці переважатиме тепла погода.
У п’ятницю-суботу на більшості території магістралі
без істотних опадів, тільки в горах та на Закарпатті
місцями короткочасний дощ, гроза. Нічна температура у п’ятницю 6-11°, на Закарпатті 9-14° тепла. Вдень
22-27° вище нуля. У суботу вночі 9-14°, на Закарпатті
до 17°, вдень 24-29°, на крайньому заході залізниці – до
30° тепла. Із неділі до вівторка буде спекотно: вночі
14-20°, вдень 28-33° тепла. Переважно без опадів, лише
вдень у вівторок у західних районах магістралі можливі
грозові дощі.
Надалі переважатиме нестійка погода: пройдуть
короткочасні дощі з грозами, місцями можливі зливи, град, шквали.
Температура вночі 13-19°, вдень 23-28° тепла, на Закарпатті 25-30°
вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

