ПРИВІТАННЯ

Колектив першої служби від щирого серця вітає
старшого інспектора служби

Ларису Осипівну ФЕДОРИЧКО
із Днем народження!

Колектив локомотивного депо Львів – подруги Марія, Стефанія,
Віра, Мирослава, Галина, Женя – щиро вітають надійну
товаришку, добру дружину, маму і бабусю, оператора ЕОМ

Любов Володимирівну МАЦЬКО
із Днем народження!

Хай в цей день промовляють троянди:
“Натхнення та здійснення прагнень!
Думок й почуттів гармонійних!
І щастя і друзів надійних!”

Колектив Рівненського регіонального інформаційнообчислювального центру вітає начальника РІОЦ

Сергія Вікторовича МОСТОВОГО
із 30-річчям!

За ніжне серце, за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім,
За мудрі поради, невтомну роботу
Тобі, найдорожча, низький наш уклін!
Так будь же, рідненька, ти завжди щаслива,
Ніколи не сумуй, хоч і важко тобі,
Бо ти у нас, рідна, на світі єдина,
Коли ти смієшся – нам радісно всім!

Колектив служби статистики щиро вітає
начальника відділу служби статистики

З Днем народження щиро вітаємо,
Щасливої долі й здоров’я бажаємо,
Кар’єрного росту і процвітання,
І щоб збувались усі побажання!
Бажаємо кохання, гарних подій,
Здійснення задумів, планів і мрій.
Щастя квітучого, злетів найвищих,
Шляхів до мети легких і найближчих!

Марію Петрівну РАФУ
із Днем народження!
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт!
Хай малює доля з буднів свято
І дарує ще багато літ!

Колектив спеціальної служби щиро вітає провідного
інженера ЦО господарської служби

В’ячеслава Вікторовича ДЕМИДЕНКА
із 60-річчям!

Колектив та профспілковий комітет ВП “Локомотивне
депо Львів”, колектив оборотного депо Самбір вітають
колишнього машиніста-інструктора

Василя Миколайовича
ХОЛОШНЕЦЬКОГО

У цей день святковий
Прийміть наш букет любові й пошани,
Хай доля дарує Вам доброго віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку!
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многі літа!

із 80-річчям!

Колектив Львівської ревізорської дільниці вітає заступника
головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту
залізниці – головного ревізора Львівської ревізорської дільниці

Василя Петровича ФЕДОРКІВА
із 55-річчям, яке виповнюється 20 серпня!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Хай обминають 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!

Хай шанують Вас усюди,
Бог здоров’я хай дає,
А зозуля сто літ накує!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай у житті все удається,
Хай доля зачарує Вам світ
Здоров’ям, щастям, миром і натхненням!
Щоб Ви прожили многая літ
Під Божим і людським благословенням!

Любляча дружина Надія, доньки Оксана і Надійка, зяті
Василь та Микола, онуки Віталик, Василько, Оксанка,
Люба, правнучка Настя щиро вітають хорошого
чоловіка, батька, дідуся, колишнього машиніста –
досвідченого локомотивника

Василя Миколайовича
ХОЛОШНЕЦЬКОГО
із 80-річчям!

ПОГОДА

Прогноз погоди на 17-23 серпня 2012 р.
Упродовж 17-23 серпня на територію Львівської залізниці повернеться літня
погода. У п’ятницю вночі переважно без опадів, вдень на Закарпатті та у горах місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, від слабкого до помірного,
при грозах можливі шквали 15-20 м/сек. Температура вночі 7-12°, у горах місцями
5-7° тепла, вдень 19-24°, на Закарпатті 21-26° вище нуля. Упродовж вихідних на
більшій частині території залізниці без істотних опадів, вдень місцями невеликий
дощ. Температура вночі 9-14°, вдень 24-27° тепла. У понеділок без опадів, тільки
вночі та вранці переважно на Рівненщині місцями короткочасний дощ. Температура
вночі 12-17°, у горах місцями 8-11° вище нуля, вдень 25-30° тепла. У вівторок короткочасні дощі можливі лише на Закарпатті та у горах. Температура вночі 11-16°,
вдень 21-26°, на Закарпатті 27-32° тепла.
Надалі істотних опадів не очікується. Місцями короткочасні дощі з грозами
пройдуть на Закарпатті та у горах, у четвер – на більшій частині магістралі. У середу
вночі 13-19°, вдень 24-29°, на Закарпатті 27-32° тепла, у четвер 27-33° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас найкращі наші слова!
Бажаєм здоров’я на многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік!

Колектив групи телеуправління Львівської дистанції
електропостачання щиро вітає електромеханіка

Василя Івановича МИКИТІЯ
із 60-річчям!
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!

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №452955, видане
ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у
2011 р., та допуск до зброї ДТА-56, виданий
Львівським відділом міліції ст. Львів УМВС на
Львівській залізниці у 2011 р. БРАЦУКУ Т.Я.
● Посвідчення ЛВ №488270, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2011 р. ІВАНКІВУ І.Д.
● Посвідчення ЛВ №0118298, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у 2006 р.
ГЕРЕЛЕЮ Є.М.
● Посвідчення ЛВ №457431, видане
ВП “Тернопільський загін воєнізованої охорони” у 2010 р. КОШИНУ В.С.
● Посвідчення ЛВ №437463, видане
ВП “Підзамчівська дистанція колії” у 2011
р., та приміський квиток ф.4 №010370, виданий квитковим бюро ст. Львів у 2012 р.
ГЕРЧАНІВСЬКОМУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №370199, видане
ВП “Стрийська дистанція сигналізації і
зв’язку” у 2012 р., та приміський квиток ф.4
№017016, виданий квитковим бюро ст. Стрий
у 2012 р. АНТОНІВ О.В.
● Посвідчення ЛВ №463345, видане Управлінням залізниці у 2011 р.
САМОДУРОВІЙ Н.В.
● Посвідчення ЛВ №337745, видане ДЗ
“Клінічна лікарня” у 2006 р. ГАМАЛІ О.М.

СПІВЧУТТЯ

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції залізничних перевезень та Спілка інвалідів Львівської залізниці висловлює співчуття близьким
і рідним з приводу смерті голови Ради ветеранів війни та праці Львівського
технікуму залізничного транспорту
ЖЕРЕБЦОВА Олексія Івановича.
Пам’ять про добру, мудру, чуйну людину назавжди залишиться в наших серцях.

Колектив інспекції зі збереження парку вантажних вагонів на
Львівській залізниці вітає колишнього начальника інспекції

Мартина Васильовича САПО
із 70-річчям!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!

Профспілковий комітет Управління залізниці та
служба капітальних вкладень вітають колишнього
начальника служби

Анатолія Петровича АВВАКУМОВА
із 75-річчям!
Прийшла до Вас знаменна дата
В калиновім намисті літ,
Слова найкращі хочем передати
Низький і щирий шлем привіт!
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Осяє Вас і світлом, і любов’ю!

Організація ветеранів війни і праці управління
Львівської залізниці вітає члена ради ветеранів

Анатолія Петровича АВВАКУМОВА
із 75-річчям!
Життя прожить – не поле перейти,
І Ваше йде не легкими шляхами,
То хай Вам Бог дарує многая літ,
Здоров’я, миру й довго залишатись з нами!

Дружина Катерина, дочка Наталія із родиною,
сини Ігор і Андрій із родинами вітають коханого
чоловіка та дорогого батька

Анатолія Петровича АВВАКУМОВА
із 75-річчям!
Ми любим Вас дуже і щиро вітаєм,
Найкращі бажання в цей день посилаєм,
Низенько вклоняємось, просимо в долі,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі!
За кожного з нас – хто далеко, хто близько –
Всі Ваші тривоги і світлі думки.
Спасибі за все і уклін Вам низенький,
Здоров’я і щастя на довгі роки!

Колектив служби статистики щиро вітає інженера
1 категорії Львівського відділу служби статистики

Юрія Йосиповича ЮРЧАКА
із Днем народження!
Хай щастя вирує стрімкою рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує ще довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Колектив служби статистики щиро вітає
старшого ревізора служби статистики

Володимира Михайловича
ШЕВЧУКА
із Днем народження!
Бажаємо погожих днів, щасливої долі,
Радості стільки, як квітів у полі!
Усмішок глибоких, як дно океану,
Великого щастя без зла і обману!

