ПРИВІТАННЯ

Донька Ірина з чоловіком Василем, донька Іванна з чоловіком
Михайлом та внучкою Настею, донька Марійка з
чоловіком Ігорем і з внуком Юрчиком та син Ігор вітають
мамусю та батька, бабусю і дідуся

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
вітає оператора при черговому по дирекції

Василя Михайловича ПОБУКА

із полуднем віку!

Марію Романівну СТИК

та

Ольгу Василівну ПОБУК
із ювілеєм спільного подружнього життя – 25 років
Ті чверть століття, наші любі,
Що ви пройшли разом у шлюбі,
Дають нам привід нагадати,
Що ви не тільки мама й тато,
А ще бабуся і дідусь,
Та не старієте чомусь!
Обличчя свіжі, руки спритні,
Веселі очі і привітні,
В серцях – любов і доброта!
Спасибі Вам, рідні, за Ваше тепло,
За людяність вашу, за Ваше добро,
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі, рідненькі, уклін до землі!
Хай Бог береже Вас ще років багато,
На щастя усім нам, на радість крилату!
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Господь хай дарує многая літа!

Колектив станції Любинці щиро вітає
чергову по станції

Лідію Володимирівну МАЛАНЧУК
із 50-річчям!
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіхи у ріднім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
Нехай життя здається добрим дивом,
Цікавим, радісним, щасливим,
А плідні справи та шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми!

Усім колективом ми Вас вітаєм,
Щастя, здоров’я й удачі бажаєм!
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас і родини на довгі літа!

Лідію Василівну ГНІДЕЦЬ
із полуднем віку!
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 служби статистики щиро вітає інженера
2-ї категорії відділу аналізу графіка руху поїздів

Колектив відділу договірної роботи служби
матеріально-технічного постачання та друзі з
інформаційно-обчислювального центру вітають
начальника відділу договірної роботи

Тетяну Володимирівну СКИГАР

Ірину Іванівну УГРИН

із Днем народження!
Прийміть у цей день вітання найкращі,
Бажаєм здоров’я, любові і щастя,
Щоб лихо й тривоги Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай в житті Вашім щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського
залізничного вузла вітає колишніх працівників
із 80-річчям!
колишнього слюсаря-інструментальника
моторвагонного депо Коломия

Юрія Дмитровича ЛУКАНЮКА

Колектив станції Скнилів сердечно вітає
маневрового диспетчера станції

із 70-річчям!
колишнього шляхового майстра
Коломийської дистанції колії

Василя Степановича СЕНІВА

Прокопа Дмитровича СУШИНСЬКОГО

із 30-річчям!

колишнього машиніста маневрового локомотива
моторвагонного депо Коломия

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії!

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
вітає начальника станції Мшана

Володимира Костянтиновича БОРОДАЧА
Нехай Вам завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки!
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №397711, видане
ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №2” у
2011 р. НЕЖИВОМУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №462294, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” у 2011 р. АПЕТИКУ І.Т.
● Посвідчення ЛВ №415588, видане
ВП “Стрийська дистанція
електропостачання” у 2011 р.
ТОПЧІЙ Л.В.
● Приміський квиток ф.5 №000880,
виданий ЛФ ДНУЗТ ім. академіка В.
Лазаряна у 2011 р.
МАЛЬОВАНИКУ І.В.
● Студентський квиток
ВК №08155431, виданий Львівським
коледжем транспортної інфраструктури у 2010 р. ЧОРІ К.В.
● Приміський квиток ф.4 №006055,
виданий Чернівецьким транспортним
коледжем у 2011 р.
ЗАЛУЦЬКОМУ Ю.М.
● Посвідчення ЛВ №502700 та
приміський квиток ф.4 №010423,
видані ВП “Львівська механізована
дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт” у 2012 р.
ГРУНИКУ Д.Я.
● Посвідчення ГО “Лікарняна каса”
№018989, видане ВП “Львівський
завод залізобетонних конструкцій” у
2010 р. ФЕРЕНДОВИЧ О.Б.
● Посвідчення ЛВ №434231, видане
ВП “Станція Здолбунів” у 2011 р.
ЛЕХМАН Л.О.

із Днем народження!
Хай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа!
Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова!

Працівники стрілецької команди №47 ВП “Мукачівський
загін воєнізованої охорони” вітають стрільця

Василя Миколайовича ГУБАЛЯ
із 60-річчям!
Повиростали діти, як квіти у дворі,
І 60-ліття вже стало на порі!
Не збавилось любові, не збавилось тепла,
Мудріше стало слово, щирішою душа!
Дозвольте ж привітати Вас з ювілеєм щиро
І щастя побажати, і спокою, і миру!

Колектив ВП “Служба колії” вітає заступника
начальника служби кадрової та соціальної політики

Андрія Михайловича КИРДУ
із 30-річчям!
Для Вас сьогодні посмішки, вітання,
Яскравих квітів ніжна розмаїть,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть!
Ми хочем радості і щастя побажати,
І неба чистого, як волошковий цвіт,
В житті ніколи прикрощів не знати,
Здоров’я зичимо міцного на сто літ!

Рада ветеранів війни та праці локомотивного депо
Здолбунів вітає з ювілеєм ветеранів
із 80-річчям!

Олександра Пилиповича КОНОНЧУКА
із 70-річчям!

Надію Пантелеймонівну БУСЕЛ
Єлизавету Володимирівну ПИЛИПЧУК
із 60-річчям!

Володимира Миколайовича ОВЧАРУКА
Хай в добрі і здоров’ї проходять літа,
Хай повага стрічається всюди,
Хай на полі життя колосяться жита,
І цінують за працю Вас люди!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 21-27 вересня 2012 р.
Упродовж 21-27 вересня на територію Львівської залізниці повернеться тепла та здебільшого суха погода. У п’ятницю ще дощитиме, вночі та
вранці місцями сильні, а на Івано-Франківщині – дуже сильні опади. Вдень,
починаючи із західних регіонів магістралі, дощі поступово припиняться.
Вітер північно-західний, помірний, на Рівненщині, Івано-Франківщині,
Тернопільщині, Буковині – поривчастий. Температура вночі 3-8°, вдень
10-15°, на Закарпатті 12-17° тепла. У суботу невеликі дощі можливі лише
у східних регіонах залізниці. Температура вночі 1-6° вище нуля, у горах
при проясненнях заморозки 0-2° морозу, вдень 13-18°, на Закарпатті місцями до 20° тепла. У неділю без істотних опадів. Температура вночі 3-8°,
на Закарпатті місцями до 10° тепла, вдень 13-19°, на Закарпатті 16-21°
вище нуля, у горах вночі заморозки, вдень 8-13° тепла.
Надалі переважно суха і тепла погода. Нічна температура підвищиться до 9-15° тепла. Вдень поступово потеплішає до 20-25°, на Закарпатті
23-28° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
ОГОЛОШЕННЯ

Відокремлений підрозділ “Пасажирське вагонне
депо Чернівці” ДТГО “Львівська залізниця”, який знаходиться в м. Івано-Франківськ, вул. Деповська, 6/а,
має намір отримати дозвіл на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря від стаціонарних
джерел.
Надавати пропозиції та зауваження з приводу отримання дозволу в держадміністрації, міські або селищні ради впродовж 30 календарних днів з дня опублікування інформації в ЗМІ.
За більш детальною інформацією звертатись:
м. Івано-Франківськ, вул. Деповська, 6/а, тел. 59-25-06.

