ПРИВІТАННЯ

Колектив Центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування та Рада ветеранів
Львівської залізниці щиро вітають колишнього оператора

Колектив ВП “Вокзал Чоп” щиро вітає інженера
з організації та нормування праці, голову профкому

Дружина Валентина, невістка Тетяна,
онуки Микола та Дмитро з сім’ями вітають
коханого чоловіка, дорогого свекра та дідуся

Ярослава Івановича ЗВЕРХІВСЬКОГО

Світлану Олександрівну ПЕРЕСТУ

Миколу Івановича ОХРІМЧУКА

із 70-річчям!

із 50-річчям!

У цей осінній теплий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Дозвольте щиро привітати,
Здоров’я й сили побажати!
Добром хай стелиться життя стежина,
Щаслива буде кожна Ваша днина!
Хай зло далекими стежками оминає,
А радість хай в родині не зникає!

Колектив та профспілковий комітет ВП “Львівська дистанція колії”
сердечно вітають оператора цеху дефектоскопії, члена профкому

Андрія Юрійовича ІЛЬЧУКА
із 50-річчям!
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай в душі не вигасне зірниця!
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!

Колектив спеціальної служби щиро вітає
начальника штабу ЦО станції Ужгород

Федора Васильовича ФЕДОРОВА
із 50-річчям!
Сьогодні ювілейну стоптано стежину
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг!
Бажаєм Вам століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю ту сотню літ,
І внуків всіх ще одружити,
Й благословити правнуків у світ!

Колектив та профспілкова організація ВП “Львівська
дистанція зв’язку” вітають старшого електромеханіка
бригади відбудовної летючки зв’язку

Василя Миколайовича МАГОЛУ
із ювілеєм!
50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота!
Нехай до сотні й навіть далі
Летять, не оглядаючись, літа!
Нехай добро до Вас щоднини прибуває
Як струмінь чистої джерельної води,
Хай зло далекими стежками обминає,
А радість поруч йде в житті завжди!

Ваш ювілей – щаслива дата!
І сумніватися не слід,
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід!
Здоров’я, щастя, щедрих літ!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа завжди береже від зла,
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Земної радості, любові і тепла!

Колектив ВП “Енергозбут” та колектив
Ужгородського регіонального відділу щиро вітають
колишнього електромеханіка

Юдіту Ернівну ФЕДОРКО
із 60-річчям!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Сонця бажаєм на землі й на обрії,
Долі бажаємо щедрої та доброї!
Хай мрії Ваші всі збуваються,
Бажаєм усього, що щастям називається!

Колектив апарату безпеки руху поїздів та
автотранспорту залізниці щиро вітає залізничного
ревізора з безпеки руху поїздів

Костянтина Васильовича КАПЛІНА
із 30-річчям!
Вже тридцять позаду – третина життя.
В дитинство, звичайно, нема вороття,
До пенсії стільки ж потрібно прожить,
А зараз бажаєм тобі не тужить!
Щоб впевнено йшов до своєї мети,
Щоб все, що задумав, зумів досягти!
Щоб дім твій минали тривога й біда,
Щоб сила була, як весняна вода!
Щоб поруч з тобою дружина цвіла
Й сім’я була ваша міцна, як скала!

ПОГОДА

Ïðîãíîç ïîãîäè íà
5 – 11 æîâòíÿ 2012 ð.
У п’ятницю мінлива хмарність, без опадів.
Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°, на
Закарпатті та Буковині до 21° тепла. У суботу переважно без опадів, лише на Волині, Рівненщині можлива мряка. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°
тепла, на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині
місцями 21-24° вище нуля. У неділю-понеділок задощить, починаючи із Волині, Рівненщини із поширенням у південні регіони магістралі. У понеділок в
горах та на Закарпатті сильні дощі. Натомість починаючи із північних теренів опади припинятимуться.
Температура у неділю вночі 7-12°, вдень 16-21°, на
Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині місцями
22-24° тепла. На Волині, Рівненщині 11-16° вище
нуля. У понеділок вночі 5-10° на Закарпатті місцями 9-12° тепла, вдень 9-15°, на Закарпатті 16-18°
вище нуля.
Надалі на більшості території залізниці без істотних опадів. Температура вночі 0-6° тепла, в горах місцями 0-2° морозу, вдень у вівторок 10-15°,
у середу 11-16° тепла, на Закарпатті 17-19° вище
нуля. У четвер 13-18° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК,
начальник дорожньої геофізичної станції
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №403850, видане ВП “Львівський завод залізобетонних конструкцій” у 2012 р. ЖАВКУ І.Я.
● Посвідчення ЛВ №476556, видане ВП “Ужгородська
дирекція залізничних перевезень” у 2012 р.
ПІЩАНЕЦЬКОМУ М.М.
● Приміський квиток ф.4 №015494, виданий квитковим
бюро ст. Рівне у 2012 р. ДЖУРІ Р.І.
● Посвідчення ЛВ №494780, видане ВП “Рівненська дистанція водопостачання” у 2012 р. БУГАЙ М.М.
● Посвідчення ЛВ №449293, видане ВП “Вагонне депо
Клепарів” у 2011 р. П’ЯСЕЦЬКІЙ Н.В.
● Посвідчення ЛВ №364181, видане ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у 2009 р. МАЛЕШУ Ю.Д.

із 85-річчям!
Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті!
І хай у Вас їх буде ще багато,
Щоб здійснилися задуми всі!

Рада ветеранів моторвагонного депо Львів вітає
колишнього слюсаря з ремонту рухомого складу

Мирона Дмитровича ГУБИКА
із 70-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 та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Ужгород” сердечно вітають оглядача вагонів
ППВ Батьово вагонного депо Ужгород

Володимира Федоровича РОСОХУ
із 50-річчям!
Вам лише п’ятдесят – це зовсім небагато,
Коли серце співає і хочеться свята!
Коли воно б’ється і прагне любові,
Коли руки умілі до праці готові!
Коли мудрість зоріє у кожному слові.
Тож живіть іще стільки ж в пошані й здоров’ї!
ОГОЛОШЕННЯ

Відокремлений підрозділ “Пасажирське вагонне
депо Чернівці” ДТГО “Львівська залізниця”, який знаходиться в м. Івано-Франківськ, вул. Деповська, 6/а, (вид
діяльності – ремонтні роботи (заліза оксид-0,014 т/рік, марганець-0,001 т/рік, азоту діоксид-0,004 т/рік, вуглецю оксид-0,005 т/рік, тверді частинки-0,01 т/рік, вуглеводні-0,002
т/рік), має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел.
Пропозиції та зауваження з приводу отримання дозволу надавати в держадміністрації, міські або селищні ради
впродовж 30 календарних днів із дня опублікування інформації в ЗМІ.
За більш детальною інформацією звертатись:
м. Івано-Франківськ, вул. Деповська, 6/а,
тел. 59-25-06, Луцяк Г. Р.
Відокремлений підрозділ “Івано-Франківська
дистанція колії” ДТГО “Львівська залізниця”, який
знаходиться в м. Івано-Франківськ, вул. Привокзальна,
13, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел.
Вид діяльності – забезпечення поточного утримання колії
на дільницях Івано-Франківськ-Стрий, Івано-ФранківськХодорів, Хриплин-Держкордон. Дистанція колії використовує природний газ на опалення будівель, карбід
на газорізку, вугілля для роботи кузні, пиломатеріали,
електроди АНО-4 для зварки.
Пропозиції та зауваження з приводу отримання дозволу надавати в райдержадміністрації м. Калуш, м. Долина,
м. Снятин та Івано-Франківській міській раді впродовж
30 календарних днів із дня опублікування інформації в ЗМІ.
За більш детальною інформацією звертатись:
м. Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 15, тел.
59-22-30, начальник ВП “Івано-Франківська дистанція
колії” – Кащук В. Д.
СПІВЧУТТЯ

Колектив редакції газети “Львівський залізничник”
із сумом сприйняв звістку про раптову і передчасну
смерть власного кореспондента газети “Магістраль” на
Львівській залізниці
АНТОНЮКА
Івана Григоровича.
Пішов із життя наш товариш і колега – ветеран журналістської справи, який віддав їй понад 30 років життя. За десятиліття праці у галузевій
журналістиці Іван Григорович здобув
заслужений авторитет і повагу не
лише серед колег, а й серед широкого кола фахівців залізниці, ветеранів транспорту. Його
праця на благо української залізниці і багатотисячного
трудового колективу магістралі заслужено відзначена
високими нагородами – знаком “Залізнична слава” всіх
трьох ступенів.
Глибоко сумуємо разом з усіма, хто знав та поважав
цього доброго життєрадісного чоловіка, поділяємо біль
та скорботу з приводу непоправної втрати із його рідними та близькими.

