ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №482177,
видане ВП “Пасажирське
вагонне депо Чернівці” у 2012 р.
АТОДІРЕСЄ В.І.
● Посвідчення ЛВ №419111,
видане ВП “Івано-Франківська
дистанція колії” у 2011 р.
ГАСЬКУ Д.І.
● Посвідчення ЛВ №417946
(2011 р.) та приміський квиток
ф.4 №000308 (2012 р.), видані
ВП “Управління будівельномонтажних робіт і цивільних
споруд №5” ЛЕВКУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №436446
(2011 р.) та приміський квиток
ф.4 №014428 (2012 р.), видані
ВП
“Станція
Здолбунів”
БУДЬКУ С.В.
● Посвідчення ЛВ №373533,
видане ВП “Пасажирське
вагонне депо Чернівці” у 2008 р.
ЗАГАРІЇ Г.К.
● Посвідчення ЛВ №496205,
видане ВП “Івано-Франківська
дирекція
залізничних
р.
перевезень”
у
2012
ПЕРЕКЛІТІ Л.Б
● Членський
квиток
ГО “Лікарняна каса” №013321,
виданий ДЗ “Клінічна лікарня” у
2009 р. ШАРАНУ В.Г.
● Посвідчення ЛВ №441427 та
приміський квиток ф.4 №008585,
видані
ВП
“Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2012 р.
ТАРАСУ В.І.
ТВОРЧІСТЬ ЧИТАЧІВ

НЕВИМОВНИЙ
ПОЛІТ
По безкраїй рідній
сторонці
Полотно непроткане
лягло.
Вдалечінь. І до самого
сонця
Шлях у мрію крилату
звело.
Полетіли коні
залізні.
Людські долі з собою
взяли.
І літа їхні ранні
та пізні
Вже назавжди кудись
повезли.
І нема ані дня,
ані ночі.
Не зупиниться та
круговерть.
Швидко, стрімко біжить
світ за очі
Мрій з надіями скручена
зверть.
Промайне на світло
зелене
Швидкий потяг, що з
вітром біжить.
Забере щось собі
незбагненне.
Й не повернуте в серці
щемить.
По безкраїй рідній
сторонці
Полотно непроткане
лежить.
Непроглядна вже ніч
у віконці.
Кінь залізний у далеч
летить.
Петро Миколайович ЯКОВЕЦЬ,
черговий по ст. Рокитне-Волинське,
м. Сарни
Рівненської області

ПРИВІТАННЯ

Адміністрація ВП “Чортківська дистанція колії” та
профспілковий комітет щиро вітає начальника
Чортківської дистанції колії

Івана Васильовича ЧЕРНЕГУ
із ювілеєм, який виповнюється 9 липня!
Дозвольте Вас нам привітати
У цей святковий літній час,
Ми хочемо здоров’я всі Вам побажати,
Слова подяки донести від нас!
Хай в щасті, здоров’ї проходять літа,
Хай повага стрічається всюди!
Хай на полі життя колосяться жита,
І цінують за працю й добро
Колектив наш і люди!
Колектив та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо Ужгород”
сердечно вітає інженера з нормування праці депо

Ганну Ярославівну МАРУСЯК
та оглядача-ремонтника вагонів
ВП “Ужгородська пасажирська вагонна дільниця”

Миколу Ігоровича ПАНТІЛЕЄВА
із одруженням!
Під дзвони весільні в цей радісний час
Від щирого серця вітаємо Вас!
Ми хочемо Вам усіх благ побажати,
Щоб Ви були дружні, успішні, багаті!
І ще неодмінно щасливі, здорові,
Щоб жили завжди у ладу і любові!
Хай разом всі справи даються Вам легко,
Та гарні сюрпризи приносить лелека!

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції залізничних
перевезень щиро вітає учасника бойових дій в Великій Вітчизняній
війні, інваліда війни ІІ групи, який після закінчення війни, в 1946 році,
прийшов на залізничний транспорт, де працював 34 роки черговим
стрілочником поста на станції Красне

Івана Андрійовича КОЛОСА
зі 100-річчям!
Всього, що найкраще у світі буває,
Вам, ювіляре, ми щиро бажаєм!
Бажаєм Вам спокою й миру в родині,
Щоб щастя всміхалось у кожній хвилині!
Тепла і поваги від добрих людей,
Любові та щедрості від внуків й дітей!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!
Керівництво ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” щиро вітає

Івана Андрійовича КОЛОСА
зі 100-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!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!
Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного вузла вітає
колишнього оператора при черговому по станції Коломия

Юлію Василівну СЕМЧИШИН

Колектив ВП “Підзамчівська дистанція колії” щиро вітає
заступника начальника дистанції з кадрів та соціальних питань

Олександра Івановича ВОЛОШИНА
та інженера з охорони праці ВП “Львівська
дистанція захисних лісонасаджень”

Олександру Миколаївну ГУДЗЬ
із одруженням!
Бажаємо того, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя Ваше піснею буде,
А тій пісні не буде кінця!
Хай дні Ваші будуть веселі, щасливі,
Хай родяться діти здорові, вродливі,
Хай вірних Вам друзів життя посилає,
А щира любов у серцях не згасає!
Колектив служби електропостачання Львівської залізниці
щиро вітає машиніста-інструктора бригад спеціального
самохідного рухомого складу

із 80-річчям!
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка щира осяє чоло!
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт –
Прожити бажаємо Вам до ста літ!
Колектив механічного цеху моторвагонного депо
Львів вітає токаря п’ятого розряду

Івана Михайловича КУШИКА
із 60-річчям!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя,
сімейного благополуччя, успіхів у праці,
радості від рідних та близьких та довгих
років життя!

Юрія Романовича ДИГДАЛЕВИЧА

із 50-річчям!
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. Нехай доля і
надалі буде прихильною до Вас, даруючи
радість, удачу, вірних і надійних друзів.
Нехай добрий настрій, незгасний оптимізм
та надія будуть Вашими супутниками у
свята та будні! Нових Вам успіхів у праці
та здійснення усіх найкращих задумів!

“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.
ПОГОДА

Прогноз погоди на 6-12 липня 2012 р.
Упродовж 6-12 липня на більшій частині території залізниці утримуватиметься тепла, час від часу нестійка
погода. У п’ятницю без істотних опадів, тільки в горах та
на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Температура вночі 15-20°, вдень 27-32° тепла, на Волині,
Рівненщині, Львівщині місцями до 34°, на Закарпатті 30-35°
вище нуля. Упродовж вихідних місцями короткочасний дощ,
гроза, у суботу вдень на Закарпатті грозові дощі, в окремих районах сильні зливи. Вітер південно-східний слабкий,
під час грози – шквалисті пориви 15-20 м/сек. Температура
вночі 15-20°, у горах місцями 10-14° тепла, вдень 26-31°, на
Волині, Рівненщині, Закарпатті та в північно-західних районах Львівщини місцями 32-34° вище нуля.
У понеділок-середу на більшій частині території залізниці
очікуються короткочасні дощі, грози. Нічна температура 1520°, у горах місцями 10-14° тепла, вдень 26-31°, на Закарпатті
місцями до 33° тепла. У четвер місцями короткочасний дощ,
гроза. Температура вночі 12-17°, на Закарпатті до 19° тепла,
вдень 26-31° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

