ПРИВІТАННЯ

Колектив станції Хирів щиро вітає комерційного агента

Любов Василівну СМОТРИЦЬКУ
із ювілеєм!
Хай доля дарує літа і літа,
А в серці довіку живе доброта!
Хай грає здоров’я, як добре вино,
Шануйте життя, бо єдине воно!

Наталя, Юхим, Олена, Юрій і Маруся
сердечно вітають дорогого батька і дідуся

Миколу Івановича СОЛОВ’Я
із 85-річчям!
Вітаємо тебе щиро!
Бажаємо добра і миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих!
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров’я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

Колектив району контактної мережі станції Красне
вітає електромонтера

Володимира Ярославовича ЦЮГУ
із 55-річчям!
Від щирого серця на ниві життя,
Що звуть “золотою” сьогодні,
Вітаємо й зичимо щастя й добра,
Здоров’я і шани людської!

Друзі та колеги по роботі з локомотивного депо
Львів-Захід, моторвагонного депо Львів та станції
Трускавець вітають машиніста електропоїзда

Ярослава Зеноновича ВЕРЕТКА
із 50-річчям!
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми,
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

Колектив Центру науково-технічної
інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування
щиро вітає бібліотекаря 2 категорії

Колективи ВП “Енергозбут” та
Рівненського регіонального відділу
щиро вітають колишнього електромеханіка

Галину Володимирівну ГЕНТОШ

Валентину Максимівну
ХІЛЬЧИШИН

із 30-річчям!
Закувала зозуля в саду –
Сповістила про радісну дату,
Хай дарує серцю весну
Ювілею урочисте свято!
Усміхається щастям життя
У безмежжі краси і любові,
І хай довгі, прекрасні літа
Квітнуть наче троянди чудові!

Колектив служби статистики щиро вітає ревізора
Івано-Франківського відділу служби статистики

Віктора Володимировича СОСНУ
із Днем народження!
Нехай дороги стеляться крилато
І будуть чисті й рівні, як струна,
І хай добро не оминає хату,
Як не минає світ весна!
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує многа-многа літ!

Колектив та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Ужгород” щиро вітають майстра експериментального
цеху вагонного депо Ужгород

Василя Васильовича ГАРБУЗА
із 60-річчям!
Спливає час, мов листя за водою,
За роком рік – і так життя мина,
Вже 60, і непомітною рукою
Вже Ваших скронь торкнулась сивина!
Хай нещастя Ваш дім обинає,
А добро лиш ступа на поріг,
Людська шана й любов прихиляє
Срібні зорі до Ваших доріг!

Оксана з Тернополя вітає машиніста електропоїзда

Ярослава Зеноновича ВЕРЕТКА

із 60-річчям!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм!
Хай оминають 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 усі збуваються!
Бажаєм всього, що щастям називається!

Колектив внутрішнього цеху вагонного депо
Львів щиро вітає столяра цеху

Ярослава Мироновича ГРУНИКА
із 50-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,
І хай щоранку з неба сонце ясне
Вас зігріває щастям і любов’ю!

Зміна чергового по станції Чортків Івана Маковського,
дружина Катерина, син Ростислав вітають поїзного
диспетчера Тернопільської дирекції залізничних
перевезень, коханого чоловіка та дорогого батька

Володимира Рудольфовича РОПА
із 30-річчям!

із ювілеєм!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде любові й тепла!
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина
На многі та благі щасливі літа!

Летять роки! І їм немає спину,
За ними – мудрості великий зміст!
Сьогодні вже тридцяту верховину
Здолали Ви, мов справжній альпініст!
За пройденим не варто сумувати,
Попереду гряде весни пора!
Хай щедрим буде ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!

ПОГОДА

Упродовж 19-25 жовтня на більшій частині території
залізниці утримуватиметься переважно суха та помірно тепла погода. У п’ятницю та впродовж вихідних без
опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Температура
вночі 4-9°, місцями 0-3° вище нуля, вдень 14-19°, на
Закарпатті місцями 20-22° тепла. Із початку наступного календарного тижня погода не зазнає істотних змін.
У понеділок уночі 2-7° тепла, вдень 14-19°, на Закарпатті
до 20° тепла. У вівторок-середу хмарно, місцями невеликі опади переважно у вигляді мряки. Температура вночі в
межах 1-6°, вдень 10-15° тепла. У середу вдень 7-12°, на
Закарпатті місцями 13-17° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

На 77 році життя помер колишній начальник служби електропостачання
Львівської залізниці
РОГОВИК Леонід Володимирович.
Трудову діяльність на залізничному транспорті
Леонід Володимирович розпочав у 1957 році на посаді
техніка РРД Свердловської залізниці. З 1962 року працював електромеханіком, начальником РРД Львівської
дільниці електропостачання, з 1967 року – головний
інженер служби електропостачання. Упродовж двох
десятиліть – з 1975 по 1995 роки – очолював службу
електропостачання Львівської залізниці.
Леонід Володимирович Роговик зробив вагомий
внесок у розвиток господарства електропостачання
Львівської залізниці.
За наполегливу багаторічну працю нагороджений знаком “Почесний залізничник”, орденами “Трудового Червоного прапора” та “Знак Пошани”, лауреат
Премії Ради Міністрів СРСР.
Керівництво залізниці, дорожній комітет профспілки, колектив господарства
електропостачання Львівської залізниці глибоко сумують з приводу смерті Роговика
Леоніда Володимировича і висловлюють співчуття його рідним та близьким.
Колектив апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці висловлює щирі співчуття ревізору залізничному з безпеки руху поїздів і автотранспорту Ужгородської ревізорської дільниці Миколі Васильовичу Яцкову, рідним та близьким з приводу
смерті батька – Яцкова Василя Семеновича.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання “Львівська
обласна
організація
“Спілка
журналістів України” №92 від
16.12.1993 р., видане управлінням
юстиції Львівської обласної державної адміністрації.
● Студентський квиток №08155270,
виданий Львівським технікумом
залізничного транспорту у 2010 р.
ПАРХОМЕНКО О.В.
● Студентський квиток №07369844,
виданий Львівським технікумом
залізничного транспорту у 2009 р.
САЛАШУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №448952
(2011 р.) та приміський квиток
ф.4 №007036 (2012 р.), видані
ВП “Вагонне депо Клепарів”
ГНАТІВУ В.Г.
● Посвідчення ЛВ №441184, видане ВП “Локомотивне депо ЛьвівЗахід” у 2012 р. ІВАНИШИНУ Б.Ю.
● Посвідчення ЛВ №441445 та
приміський квиток ф.4 №008276,
видані
ВП
“Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2012 р.
КЛИМКОВИЧУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №490262, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2011 р. ДЕДІ В.Г.
● Посвідчення ЛВ №489204, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2011 р. ЦІКАЛО В.Я.
● Посвідчення ЛВ №368599, видане ВП “Сарненська дистанція
сигналізації і зв’язку” у 2010 р.
ОСТАПЧУК С.В.
● Посвідчення ЛВ №364184, видане ВП “Ужгородська дирекція
залізничних перевезень” у 2009 р.
ФЕДЕЛЕШУ В.Ю.

