ПРИВІТАННЯ

Чоловік Дмитро, сини Любомир та Володимир,
невістки Оксана і Марія щиро вітають
кохану дружину та найдорожчу маму

Галину Володимирівну ДОПІРУ
із ювілеєм!
Ми любим Вас дуже і щиро вітаєм,
Найкращі бажання в цей день посилаєм,
Низенько вклоняємось, просимо в долі,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі!
За кожного з нас, хто далеко, хто близько,
Всі Ваші тривоги і світлі думки,
Спасибі за все і уклін Вам низенький,
Здоров’я і щастя на довгі роки!

Дочка Ганна, син Василь та
невістка Орися вітають дорогих батьків

Галину Петрівну КІЦАК
та
Василя Дмитровича КІЦАКА
зі срібним весіллям!
Разом чверть століття прожили
І своєю любов’ю дорожили.
Нехай вам буде кращою нагородою
Ще багато років бути разом поруч!
Нехай проходять повз біди, сварки –
Друг для друга ви завжди опора!
Хай у ваші дороги не ввійдуть тривоги,
Хай злагода, радість, здоров’я і щастя
Завжди будуть з вами в житті!

Адміністрація, профспілковий комітет
ВП “Будівельно-монтажний поїзд служби
електропостачання”, колеги та друзі
по роботі щиро вітають старшого виконроба

Дружина, син, невістка та вся родина вітають коханого
чоловіка та дорогого батька

Василя Григоровича МЕЛЬНИКА
із 70-річчям!
Крок за кроком, рік за роком
Летять літа в минуле, мов пісні!
Та не про них сьогодні йтиме мова,
Бо ці рядки занадто вже тісні!
Шляхи років ідуть, неначе сонце,
Що побажать в римованих речах?
Щоб в небі Вашім завжди було сонце,
І молодість світилася в очах!
Прості слова і щирі побажання...
Що зичим ще? З’ясується само...
Чекайте нас на кожні уродини,
Все для застілля ми принесемо!

Колектив служби локомотивного
господарства вітає начальника служби

Миколу Романовича ХАМЕВКА
із ювілеєм!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Хай оминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Бажаємо щастя, добра і тепла,
Хай буде достаток і добрі діла,
До сотні років щоб дожить довелося,
Усе, що чекалось в житті, щоб збулося!

Осипа Миколайовича СТРУКА

Редакція газети “Львівський залізничник” щиро вітає
багаторічного фотокореспондента газети

із 60-річчям!

Юрія Володимировича ЮХНИЦЬКОГО

Бажаєм Вам у цю святкову днину
Людського щастя і родинного тепла!
Щоб оминала Вас лиха година,
Щоб тільки щастя доленька несла!
Щоб друзі завше поруч були
І в горі Вас ніколи не забули!
Щоб у вікно зоря світила
І на тепло, і на добро!
Щоб Вас усі завжди любили
І щоб прожили Ви до сто!

Тато Ярослав, мама Анастасія, тесть Борис, теща
Галина, дружина Наталія і синочок Захарчик, а також
брат Ігор з дружиною Іриною, сестра Людмила, шваґро
Сергій, племінники Ростик, Андріанка і Данилко
вітають дорогого сина та зятя, коханого чоловіка,
люблячого татка та брата, експедитора
методично-інформаційного бюро

із Днем народження!
Прийміть вітання найкращі наші
І побажання в цей святковий день,
Щоб від життя була завжди лиш радість,
А ще – любов і шана від людей!
Бажаєм Вам багато літ прожити,
Душею й серцем молодіти,
Щоб злагода й мир панували у хаті,
Були Ви здорові й достатком багаті!

Дружина Ольга, дочка Наталя з чоловіком Романом, син
Олег з дружиною Аллою, онуки Настя і Арсен, свати
Любачівські і Веретики, теща Євгенія Луківна щиро
вітають коханого чоловіка, люблячого батька,
турботливого дідуся, свата та зятя

Миколу Ярославовича КРЕЦУЛА

Євгена Наумовича
ДЕМЧУКА

із 30-річчям!

із 60-річчям!

Вітаєм з роками, що завітали
Сьогодні у твоє життя!
Їх всього тридцять ми нарахували,
А зичим дожити у щасті до ста!
Творити й висот нових досягати,
Міцніє хай сила, квітує душа,
Щоб всього найкращого в світі зазнати:
Здоров’я! Любові! Достатку! Добра!

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 многії, благі, щасливі літа!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Студентський квиток, виданий Львівським автомобільно-дорожнім коледжем Національного
університету Львівська політехніка 01.09.2011р.
КУСЬМІНУ О.Я.
● Посвідчення ЛВ №434260, видане ВП “Рівненська
дирекція залізничних перевезень” у 2011 р.
ЛУК’ЯНОВЕЦЬ А.Г.
● Посвідчення ЛВ №453052, видане ВП “ІваноФранківський загін воєнізованої охорони” у 2010 р.
ГЕРАСИМОВИЧУ Я.В.
● Посвідчення ЛВ №426973 (2011 р.) та приміський
квиток ф.4 №002537 (2013 р.), видані ВП “Ужгородська
дистанція водопостачання” КОЖОКАРЮ М.С.
● Посвідчення ЛВ №477817, видане ВП
“Ужгородська пасажирська вагонна дільниця” у
2012 р. САРКАНИЧ Р.Р.
● Посвідчення ЛВ №478147, видане ВП “Ужгородська
пасажирська вагонна дільниця” у 2013 р. ГЕРЦУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №428402 (2011 р.) та приміський
квиток ф.4 №011440 (2013 р.), видані ВП “Будівельномонтажний поїзд №908” ПАЛАМАРЮ Р.П.
● Посвідчення ЛВ №348634 (2010 р.) та приміський
квиток ф.4 №009020 (2013 р.), видані ВП “Вагонне
депо Коломия” КОСТИШИНУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №473823, видане ВП “Кам’янкаБузька дистанція колії” у 2009 р. ПОРІЦЬКОМУ Р.М.

Колектив служби статистики вітає інженера служби

Оксану Миколаївну ЩИРБУ
із Днем народження!
Бажаємо, щоб щастя тобі усміхалося,
Життя текло без зла,
Лише гарне з тобою залишалося,
Все погане пішло в небуття!
Нехай завжди тебе ждуть теплі слова,
І серце від болю ніколи не плаче,
Хай обертом йде голова
Від щастя, любові й удачі!

Колектив служби приміських пасажирських перевезень
щиро вітає помічника начальника служби з безпеки руху

Івана Дмитровича КЕРМОЩУКА
із 50-річчям!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сиплються до Вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

Колектив бригади загальної охорони пасажирських вагонів
пасажирського вагонного депо Львів вітає бригадира охорони

Володимира Івановича ДЕБУ
із ювілеєм!
Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде – його не зупинить,
Прийміть вітання наші щирі
До ста років щасливо жить!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 19-25 липня
Упродовж 19-25 липня на більшій частині території залізниці
буде доволі прохолодно та вітряно. У п’ятницю переважно без
опадів, лише вдень здебільшого в горах, на Закарпатті та на Волині
місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці в горах туман.
Температура вночі 12-17°, вдень 23-28° тепла, на Закарпатті місцями до 30°, у горах місцями 7-9°, вдень 19-24° тепла. У суботу
короткочасні дощі, місцями грози, на Волині, Рівненщині подекуди
сильний дощ, в окремих районах – із градом. Вітер поривчастий,
під час грози – шквали. Температура вночі 10-15°, вдень 17-22°
вище нуля, на Закарпатті 20-25°, у горах вночі місцями 4-9°, вдень
12-17° тепла. У неділю без істотних опадів, тільки вдень на Волині,
Рівненщині короткочасний дощ, подекуди гроза. Температура
вночі 7-12°, вдень 17-22° тепла, на Закарпатті 20-25°, у горах місцями вночі 4-9° вище нуля, вдень 12-17° тепла. У понеділок місцями невеликий дощ, на Закарпатті без опадів. Температура вночі
8-13°, вдень 17-22° тепла, на Закарпатті 19-24°, у горах місцями
вночі 5-7°, вдень 12-17° тепла.
Надалі на більшій частині території залізниці очікується
нестійка погода, час від часу з короткочасними дощами, подекуди з грозами, тільки на Закарпатті у вівторок без істотних опадів.
Температура вночі 8-13°, вдень 15-20° тепла, на Закарпатті у
вівторок 20-25°, у горах місцями вночі 4-9°, вдень 12-17° тепла.
У четвер температура підвищиться на 1-3°.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Редакція газети “Львівський залізничник” сумує з приводу
смерті талановитого журналіста, колишнього редактора газети
“Магістраль” Германа Миколайовича КЛЮЧЕРОВА і висловлює щирі співчуття його рідним та близьким.
Колектив ВП “Мостобудівельний поїзд №61” глибоко сумує
з приводу тяжкої втрати – трагічної загибелі нашого працівника
– інженера з комплектації устаткування і матеріалів
ЛУЧЕЧКА Андрія Мирославовича.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Президія і працівники дорожнього комітету профспілки
висловлюють щирі співчуття голові первинної профспілкової організації мостобудівельного поїзда №61 Мирославу
Івановичу Лучечку з приводу тяжкої непоправної втрати
– трагічної смерті сина Андрія – інженера цього відокремленого підрозділу залізниці. У цей важкий час глибоко сумуємо з
Вами та Вашою родиною.
Колектив Стрийської дистанції колії із сумом дізнався, що
на 54 році життя перестало битися серце колишнього інженера
з підготовки кадрів
ЗАЙЦЯ Анатолія Михайловича.
Пішла від нас світла, життєрадісна, добра, чуйна, талановита людина, яка усім серцем, душею та тілом вболівала за роботу
дистанції колії. Його життя 32 роки було пов’язане з колійним
господарством, свої професійні знання та практичні навики
Анатолій Михайлович передавав молодим спеціалістам.
Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Анатолія
Михайловича і висловлюємо щирі співчуття його
рідним та близьким.

