ПРИВІТАННЯ

Чоловік Орест і п’ятеро донечок із сім’ями
вітають любу мамусю, кохану дружину

Батько Йосиф, син Юрій, дочка Ольга, невістка Оксана,
зять Василь, онуки Софійка, Діанка, Святослав,
Богданчик і Максимко вітають турботливу дочку,
рідну матусю, люблячу бабусю

Любов Петрівну БОДЛАК
із 50-річчям!

Любов Йосипівну КОВАЛЬЧИК

В цей радісний день, в це ювілейне свято
Хай доля намітить Тобі років багато,
Міцного здоров’я, щастя й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла!
Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться бажання, мрії і думки,

із 50-річчям!
Матусю, бабусю, дочко рідненька, єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина!
Спасибі Вам, мамо, за ніжне тепло,
За людяність Вашу, за Ваше добро!
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай Бог посилає Вам спокою й миру
На многії й благі щасливі літа!

Чоловік Василь, дочка Таня, батьки, брат, сестри з сім’ями та
вся родина щиросердечно вітають кохану дружину, найкращу
матусю, дочку та сестру, жительку с. Коршів, провідника
вагонів Івано-Франківської пасажирської вагонної дільниці

Колектив відділу з організації тендерних закупівель вітає
економіста відділу

Марію Михайлівну МАЛЯРЧУК

Оксану Ігорівну ГРЕЧУХ

із 30-річчям!

із Днем народження!

За тебе, мила, сьогодні келих підіймаєм
І радо з Днем народження тебе вітаєм!
А тепер прийми від нас, як скромний дар,
Вінок суцвіття із побажань:
Хай квітнуть у серці троянди ніжно,
Віра, любов і палкі почуття,
Хай буде яскравим, завжди дивовижним
І дуже щасливим все твоє життя!

Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії!
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки!

Дружина Ганна, сини Петро і Віталій, невістка Соломія
щиро вітають любого чоловіка, турботливого батька і
уважного свекра, заступника головного ревізора Львівської
залізниці – головного ревізора Львівської ревізорської дільниці

Василя Петровича ФЕДОРКІВА

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

Василя Петровича ФЕДОРКІВА
із 55-річчям!
Хай доля дарує приємні хвилини
У дружньому колі, у колі родини!
Міцного здоров’я – з роси і води,
І світлої долі – завжди молодої
У нинішній день і в майбутні часи!
Зозуля хай щедро кує Вам щоліта
На многії, многії, благії літа!

із 55-річчям!
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно і світло!
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові!
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Хай Бог посилає здоров’я та сили –
У дружній родині усі ми – щасливі!

Організація ветеранів війни та праці Управління Львівської
залізниці щиро вітає ветеранів залізниці
колишнього інспектора служби капітальних вкладень

Трудовий колектив Центру науково-технічної інформації
і бібліотечно-бібліографічного обслуговування щиро вітає
оператора відеозапису

Петра Федоровича СТЕЛЬМАХА
та колишнього інженера фінансової служби

Тараса Васильовича ТКАЧА

Олену Олександрівну КАТАЄВУ

із 40-річчям!

із 55-річчям спільного сімейного життя!

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі!
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги!
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

Хай радість Вам життя дарує,
Щоб посміхались Ви весь час,
Любов і злагода панує,
Й достаток повниться щораз!
Щоб Ви добра мали багато,
А доля квітла, наче сад,
І щоб на Вас із неба падав
Лише щасливий зорепад!

ПОГОДА

Прогноз погоди на 24-30 серпня 2012 р.
Упродовж 24-30 серпня на території Львівської залізниці очікується різке похолодання, яке супроводжуватиметься сильними дощами. У п’ятницю
місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-16°, вдень 26-31°,
на Закарпатті вночі 15-20°, вдень 30-35° тепла. У суботу вночі та вранці на
більшості території магістралі (крім Закарпаття, Івано-Франківщини, Буковини)
пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вдень переважно без опадів,
лише увечері на Волині, Львівщині та в Карпатах можливі грози. Температура
вночі 15-20°, вдень 28-33°, на Закарпатті місцями до 34-36° тепла. У неділю
вночі місцями невеликий дощ, вдень очікуються короткочасні дощі, місцями
грози, град, шквали, що поширюватимуться з Волині, Львівщини на решту території залізниці. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°, на Івано-Франківщині,
Тернопільщині, Буковині 27-32°, на Закарпатті місцями 33-35° тепла.
У понеділок на всій території дощитиме, місцями – із сильними зливами,
градом та поривчастим вітром. Температура вночі 11-16°, вдень 16-21°, у горах
місцями 11-14° тепла. У вівторок місцями невеликий дощ, мряка. Температура
вночі 11-16°, вдень 13-18°, на Закарпатті 16-21°тепла.
Надалі на більшій частині території залізниці істотних опадів не очікується
(місцями дощитиме на Буковині та Тернопільщині), температура вночі 7-12°,
у горах місцями 4-6°, вдень у середу 14-19°, на Закарпатті 18-23°, у четвер
18-23°, на Закарпатті 20-25° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Організація ветеранів Управління Львівської
залізниці вітає з ювілеєм пенсіонерів
із 70-річчям!

Марію Федорівну МИТУРАК
Марію Василівну АНДРУШКІВ
Мартина Васильовича САПО
Ріму Миколаївну ГРЕБЕННІКОВУ
із 60-річчям!

Мирославу Михайлівну ПАСЛАВСЬКУ
Ларису Богданівну БОНДАРЧУК
Любов Володимирівну СТЕФУРУ
Хай кожен день дарує радість,
Нехай про Вас забуде старість!
Здоров’я Вам, любові, сили,
Безмежно світлих небосхилів!

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №496308 та приміський
квиток ф.4 №012200, видані ВП “Локомотивне
депо Львів” у 2012 р. КОВАЛЬЧУКУ П.С.
● Посвідчення ЛВ №402707, видане
ВП “Станція Стрий” у 2011 р. КАРПИН Ж.С.
● Посвідчення ЛВ №432228, видане
ВП “Мостобудівельний поїзд №61” у 2010 р.
УКРАЇНЦЮ В.М.
● Посвідчення ЛВ №494437, видане
ВП “Івано-Франківська дистанція колії” у 2011
р. ТРОЩУК Н.М.
● Посвідчення ЛВ №487920, видане
ВП “Господарська служба” у 2012 р.
ДАНИЛЯК Н.Р.
● Посвідчення ЛВ №463072, видане Управлінням залізниці у 2011 р.
ГОЛОВАТОМУ Р.Я.
СПІВЧУТТЯ

Колектив, профспілковий комітет Львівського технікуму
залізничного транспорту сумує з приводу смерті колишнього викладача, завідувача заочного відділення, голови ради
ветеранів технікуму
ЖЕРЕБЦОВА Олексія Івановича
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.

Колектив, профспілковий комітет Львівського технікуму залізничного транспорту сумує з приводу
смерті викладача
ПЕТРОВСЬКОГО Віктора Володимировича
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким
покійного.

Колектив контори обліку локомотивного депо Львів, Стефа,
Люба, Мирося, Галя, Женя, Віра вітають добру дружину,
чудову маму і бабусю, найдорожчу товаришку, оператора ЕОМ

Марію Тадеївну ЮРЧАК
із Днем народження!

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині!
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довго життєва дорога!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю –
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

Колектив відділу з організації тендерних закупівель
вітає економіста відділу

Віру Іванівну ЖУЛІЙ
із Днем народження!
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти!
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у тебе було!
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі!
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба!

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції залізничних
перевезень вітає з ювілеєм ветеранів праці дирекції
із 85-річчям!
голову Ради ветеранів війни та праці
Львівської дистанції водопостачання

Сергія Кириловича РОСКОШУ
із 80-річчям!

Омеляна Михайловича ГРЕХА
Пелагею Федорівну ДМИТРІЄВУ
із 70-річчям!

Михайла Івановича ПУНЬКІВА
Марію Доминьківну БІЧУК
Катерину Ільківну ТУРКОВИД
Марію Степанівну ГАЛИЧ
Ганну Петрівну ПАШКО
Кароля Франковича ЛАГОДУ
із 60-річчям!

Павліну Павлівну ПІКАС
Мирослава Петровича КІЗАНА
Аллу Стефанівну КРАВЧЕНКО
Івана Андрійовича ЗИМЕНКА
Ольгу Степанівну ПЕЛЕХ
Емілію Миколаївну СОРОЧАК
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!
ОГОЛОШЕННЯ

Відокремлений підрозділ “Енергозбут” ДТГО “Львівська
залізниця” має потребу в укомплектуванні вакантних посад:
● інспектора Івано-Франківського регіонального відділу з
обслуговування споживачів електроенергії;
● інспектора Ужгородського регіонального відділу з обслуговування споживачів електроенергії;
● інженера відділу по роботі зі споживачами (декретна);
● економіста.
Прийом на вакантні посади здійснюватиметься шляхом переведення працівників з інших відокремлених підрозділів
залізниці.
Телефон для довідок 6-80-41.

