ПРИВІТАННЯ

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Колектив фінансово-економічної служби залізниці
вітає начальника служби

Людмилу Вікторівну КАРПЕНКО
із Днем народження!
Прийміть наші найтепліші привітання
з нагоди Дня народження! Насамперед
бажаємо Вам міцного здоров’я, творчого
натхнення, міцності духу і наснаги для
здійснення всього задуманого на довгі-довгі
роки. Щиро бажаємо щастя, сімейного
благополуччя, успіхів, миру та злагоди.
Нехай у всіх починаннях Вас супроводжує
вдача, розуміння і підтримка рідних, колег
і однодумців, а непроста робота приносить тільки задоволення і творчі перемоги.
Наснаги Вам, усіляких гараздів і довгих
щасливих літ!
Рідна матуся щиро вітає дорогого сина – поїзного диспетчера
1 групи відділу перевезень Ужгородської дирекції

Олександра ПЕРЕСТУ
та його наречену – інженера-технолога відділу перевезень
Ужгородської дирекції

ОГОЛОШЕННЯ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “РЕЙКОЗВАРЮВАЛЬНИЙ ПОЇЗД №16”
має потребу в укомплектуванні вакантних посад:
● шліфувальник (3 вакансії);
● комплектувальник виробів і інструменту (2 вакансії);
● різальник на пилах, ножівках і верстатах (2 вакансії);
● стропальник (2 вакансії);
● терміст на установках СВЧ (2 вакансії);
● слюсар-ремонтник.
Прийом на вакантні посади здійснюватиметься шляхом переведення
працівників з інших відокремлених підрозділів залізниці.
Телефони для довідок: 6-86-46, 6-86-05.

Оксану СОЛОГУБ
із одруженням!
Хай над вами небо буде ясним,
І сяє сонечко завжди,
Щоб життя у вас було прекрасним,
Без розчарування і біди!
Віримо, що в злагоді і мирі
До кінця пройдете спільний шлях,
Й почуття палкі, взаємні й щирі
Ви пронесете у своїх серцях!
Колектив бухгалтерії Стрийської дистанції колії
щиро вітає колишнього головного бухгалтера

Любов Петрівну ІЛЬКІВ
із 60-річчям, яке ювілярка святкуватиме 9 вересня!
Бажаєм щастя без хмарин,
Ласкавих променів-перлин,
Купатись в щасті і добрі
На довгі роки золоті!
Хай щастя ллється Вам рікою,
Хай радість буде повсякчас,
Хай люди люблять, поважають
І завжди будуть вдячні Вам!
Родини Гаців і Федорів щиро вітають добру, чуйну, порядну
людину, хорошого сім’янина, батька і дідуся, колишнього
заступника начальника служби комерційної роботи і маркетингу

Олександра Борисовича КОЗЕЛА
СПІВЧУТТЯ

Смерть завжди є непоправною втратою, але особливо гірко, коли
від нас у світ інший назавжди йдуть найрідніші нам люди.
Керівництво Львівської залізниці та президія дорожнього
комітету профспілки щиро сумують разом із Жанною Ігорівною
Кірпою з приводу смерті її сестри
ОСТАПЧУК Галини Ігорівни.
Шановна Жанно Ігорівно, у цю скорботну годину єднаємося з
Вами у молитвах за упокій душі Вашої сестри. Поділяємо гіркий біль
втрати і щиро співчуваємо Вам та Вашій родині. Світла пам’ять про
Галину Ігорівну назавжди залишиться у серцях людей, які її знали,
шанували і любили.
Хай Господь прихистить і упокоїть її душу у Царстві Своєму.
Із глибоким сумом ми зустріли звістку про передчасну смерть
ОСТАПЧУК Галини Ігорівни,
рідної сестри Жанни Ігорівни Кірпи, її найближчої душі, порадниці і
помічниці в усіх справах. Галина Ігорівна була прикладом працелюбності й чуйності, приходила на допомогу в будь-який час і за будь-яких
обставин. Ми знали її як талановиту, творчу людину. Галина Ігорівна
була членом Міжнародної громадської організації “Фонд ім. Георгія
Кірпи”. Своєю активною роботою вона сприяла діяльності музею-садиби Героя України Георгія Миколайовича Кірпи у його родинному
селі Клубівці, що на Хмельниччині.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійної. Світла
пам’ять про Галину Ігорівну назавжди залишиться у наших серцях.
Львівський обласний осередок
МГО “Фонд імені Г. М. Кірпи”

Адміністрація та територіальний комітет профспілки Ужгородської
дирекції залізничних перевезень висловлюють щирі співчуття Жанні
Ігорівні Кірпі та її родині у зв’язку зі смертю сестри Галини.

із ювілеєм!
Ваш ювілей – поважна дата,
Про це нагадувать не слід,
Ми щиро хочем побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ!
Щоб ніжки Ваші не боліли,
Ще довго по землі ходили,
Дай, Боже, лиха Вам не знати,
І соту зиму з нами зустрічати!
СПІВЧУТТЯ

Колектив
Тернопільської
дистанції сигналізації і зв’язку
висловлює щире співчуття
інженеру технічного відділу Ростиславу Олеговичу
Рубану з приводу передчасної смерті батька – головного інженера дистанції

РУБАНА Олега Єгоровича.
Світла пам’ять про хорошого батька, доброго товариша
і кваліфікованого фахівця назавжди збережеться у серцях
усіх, хто знав Олега Єгоровича.

● Посвідчення ЛВ №422713 (2011 р.),
приміський квиток ф.4 №010621
(2012 р.), видані ВП “Перший загін воєнізованої охорони”, та дозвіл
на зброю №ЛТ-33 бланк 074108,
виданий дозвільною системою у
2009 р. ГНИДІ О.І.
● Посвідчення ЛВ №480442, видане Управлінням залізниці у 2012 р.
ЮРКЕВИЧУ Л.Я.
● Посвідчення ЛВ №395169, видане
ВП “Сарненська дистанція колії” у
2010 р. ВАБИЩЕВИЧУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №418039
(2011 р.) та приміський квиток
ф.4 №001721 (2012 р.), видані
ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №5”
СИДОР М.М.
● Посвідчення ЛВ №439963, видане
ВП “Рівненська дистанція колії” у 2010
р., та приміський квиток ф.4 №015602,
виданий квитковим бюро ст. Рівне у
2012 р. ШАНДАЛЮКУ Л.М.
● Посвідчення ЛВ №455371 (2010 р.)
та приміський квиток ф.4 №004923
(2012 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” ШЕМЕТУ Ю.Я.
● Посвідчення ЛВ №490680
(2011 р.) та приміський квиток
ф.4 №008787 (2012 р.), видані
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
ГРИНЧИШИНУ М.І.
● Посвідчення ЛВ №462709, видане ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2011 р.
КОВАЛЬСЬКІЙ Н.Й.
● Посвідчення ЛВ №471931, видане
ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №2” у
2011 р. ОНУФЕРУ І.М.
● Посвідчення ЛВ №445218, видане ВП “Вокзал станції Львів” у
2012 р. БОДНАР Н.В.
● Посвідчення ЛВ №427658,
видане
ВП
“Інформаційно-обчислювальний центр” у 2011 р.
ВІЩУРУ П.І.
● Посвідчення ЛВ №491421 та
приміський квиток ф.4 №012283,
видані ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2012 р.
КОЛЬОВЦІ В.Є.
● Посвідчення ЛВ №501721, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2012 р. ФІЛІПОВИЧУ В.Я.
● Посвідчення ЛВ №477140 (2012 р.)
та приміський квиток ф.4 №011908
(2011 р.), видані ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних
споруд №6” ДОКУЧАЄВУ А.Є.
● Посвідчення ЛВ №467337, видане
ВП “Вагонне депо Дрогобич” у 2011 р.
ЯЦЮШЦІ В.С.
● Посвідчення ЛВ №386832, видане ВП “Львівська дистанція колії” у
2012 р. МЕЛЕШКУ М.І.
● Посвідчення ЛВ №493989, видане
ВП “Івано-Франківська дистанція колії”
у 2011 р. БАБІНСЬКОМУ В.О.
● Посвідчення ЛВ №442636, видане ВП “Івано-Франківські дорожні механічні майстерні” у 2010 р.
ШУЛЯР М.М.

ПОГОДА

Прогноз погоди на 7-13 вересня 2012 р.
Упродовж 7-13 вересня на території Львівської
залізниці після дещо прохолодних вихідних очікується тепла погода. У п’ятницю без опадів. Вітер західний, північно-західний помірний, у північних регіонах магістралі місцями поривчастий. Температура
вночі 4-9°, у горах місцями 2-4° вище нуля, вдень
15-20°, на Закарпатті 17-22° тепла. У суботу хмарно, можливі невеликі опади дощу, на Волині місцями
помірні опади. Температура вночі 7-12°, вдень 1621°, на Закарпатті 11-16° вище нуля, вдень 19-24°
тепла. У неділю без істотних опадів. Температура
вночі 7-12°, вдень 18-23°, на Закарпатті 22-27°
тепла, у горах уночі місцями лише 4-6°, а вдень
12-17° вище нуля.
На початку наступного календарного тижня
спостерігатиметься тепла та суха погода. Нічна
температура у понеділок 6-11°, вдень 20-25°, на
Закарпатті вночі 9-14, вдень 24-29° тепла. Надалі
нічна температура підвищиться до 9-15° тепла, вдень буде 23-28° вище нуля, на Закарпатті
25-30° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

