ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів моторвагонного депо Львів вітає
колишнього працівника, ветерана війни та праці

Ольгу Тимофіївну ЛУЦАЙ
із 85-річчям!
Хай кожен день дарує радість,
Нехай про Вас забуде старість!
Здоров’я Вам, любові й сили,
Безмежно світлих небосхилів!
Хай Бог Вас оберігає від біди,
Сьогодні, завтра і завжди!

Колектив Ради об’єднання ветеранів війни та праці
Львівської залізниці щиро вітає колишнього майстра
механічного цеху локомотивного депо Львів

Романа Степановича ПИЦА
із 90-річчям!

Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей для Вас щасливий день!
Щоб від життя Ви мали насолоду,
Повагу й шану від людей,
Подяку від онуків і дітей!

Колеги по роботі з обертового депо
Чоп вітають бухгалтера І категорії

Магдалену Йозефівну РОМАНЮК
із ювілеєм!
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!

Батько Іван, мама Марія, дружина Іванна, сини Роман та
Дениско, сестра Іра зі сім’єю, тесть Богдан, теща Оксана,
колеги по роботі та друзі вітають дорогого сина, коханого
чоловіка, люблячого татка і просто добру людину, старшого
енергодиспетчера Стрийської дистанції електропостачання

Андрія Івановича ГУЗАРА
із 40-річчям!
Щиро всі тебе вітаєм
З гарним віком, молодим,
Нехай Господь обласкає
Своїм світлом осяйним!
Нехай літо наворожить
Долі гарної в житті,
Хай добра тобі намножить
На майбутньому путі!

Колектив ВП “Мукачівська дистанція колії” вітає
шляхового майстра 5 дільниці

Віктора Дезидеровича ПЕЙЧІ
та техніка 5 дільниці

Галину Василівну ПЕЙЧІ
із 50-річчям!
Хай щастя і радість Вам ллються рікою,
Щоб Ви не стрічались ніколи з журбою,
Хай пісня дзвінка виграє на вустах,
Хай смутку не буде ніколи в очах!
Хай в мирі й здоров’ї зростає Ваш рід,
А доля ласкава боронить від бід,
Хай щастя і радість дарують Вам діти,
Міцного здоров’я і многая літа!

Колектив ВП “Стрийська дистанція сигналізації і зв’язку”
щиро вітає яскраву, творчу, ділову, сучасну, енергійну, чуйну,
порядну, щиру, надзвичайно доброзичливу, чарівну, красиву
жінку, старшого електромеханіка, голову профкому

Лілію Зеновіївну ЛЕВ
із ювілеєм, який вона відзначатиме 4 серпня!
За ніжне серце, за бажання робити
людям добро, за мудрі поради, за невтомну роботу низький Вам уклін! Поряд із
Вами всі ми стаємо кращими. Спасибі
Вам за доброту, відвертість і чуйність.
Хай Ваша молода душа завжди відчуває
красу життя! Сил і снаги Вам, родинного тепла, щастя, благополуччя, міцного здоров’я на довгі, плідні, цікаві роки.
Божої благодаті на многії і благії літа!

Дружина Любов, син Михайло з дружиною Галиною,
дочка Оксана та зять Зеновій, внуки Володимир, Іринка
і Алінка та вся велика родина щиро вітають коханого
чоловіка, люблячого батька та дідуся

Степана Михайловича СИГЛЯКА
із 70-річчям!
Працюючи в локомотивному депо Львів-Схід
машиністом тепловозів, він віддав 40 років праці
Львівській залізниці.
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього немилі всі добрі діла,
В здоров’ї – багатство, і радість і сила,
А більшого щастя на світі нема!
Хай доля намітить ще років багато,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина
На многії та благії літа!..

Мама Ірина, тато Ігор, брат Андрій, дружина Катерина
та її родина, дідусі Йосип та Іван, бабусі Ганна та Ліма
вітають сина, брата, чоловіка, внука, зятя

Володимира Ігоровича ЯКІМЦЯ
із 25-річчям та з Днем ангела!
Бажаємо, щоб щастя тобі усміхалось,
Життя протікало без зла,
Лише гарне з тобою залишалось,
Все погане пішло в небуття!
Хай завжди лунають лиш теплі слова,
І серце від болю ніколи не плаче,
Хай обертом йде голова
Від щастя, любові й удачі!

Рада ветеранів війни та праці Коломийського
залізничного вузла вітає ветеранів праці
із 70-річчям!

Марію Йосипівну ПРИЙМАЧУК
Світлану Борисівну СЕЛІВАНОВУ
із 80-річчям!

Миколу Івановича ТИМОФЄЄВА
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця!
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!

Колективи технічного відділу, сектора майнових та
земельних ресурсів ВП “Ужгородська дирекція залізничних
перевезень” вітають провідного інженера технічного
відділу, чуйну колегу, чарівну жінку

Світлану Григорівну ЧАНЦЕВУ
із ювілеєм!
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, мир панували у хаті,
Були Ви здорові й достатком багаті!

Колектив Ківерцівської дистанції колії щиро вітає
начальника Дорожньої лабораторії з діагностики колії

Олександра Миколайовича ЗАБОЛОТНОГО
із 55-річчям, яке виповниться 4 серпня!
Бажаєм Вам, щоб кожне привітання
Було успішно втілене в життя!
Нехай людська повага та визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!
ОГОЛОШЕННЯ

Графік особистого прийому громадян керівництвом Управління МВС України на Львівській залізниці у
приміщеннях дирекцій залізничних перевезень

ПОГОДА

Прогноз погоди на 2-8 серпня
Упродовж 2-8 серпня на більшій частині території залізниці утримуватиметься дуже тепла та суха погода. У п’ятницю без
істотних опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27° тепла,
на Закарпатті 26-31°, у горах місцями вночі 8-10°, вдень 18-23°
тепла. У суботу вночі без істотних опадів, вдень здебільшого на
Закарпатті та у горах місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер
слабкий, вдень на Тернопільщині місцями помірний. Температура
вночі 10-15°, вдень 23-28° тепла, на Закарпатті 12-17°, вдень 2631°, у горах місцями вночі 8-11°, вдень 18-23° тепла. У неділю без
опадів. Вітер слабкий. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°, на
заході Львівщини, Волині до 30° тепла, на Закарпатті 27-32°, у горах місцями вночі 6-11°, вдень 19-24° тепла.
З понеділка по четвер буде суха та дуже тепла погода.
Температура у понеділок вночі 11-16°, вдень 25-30° тепла, на
Закарпатті вночі 14-19°, вдень 28-33°, у горах вночі 8-10°, вдень
19-24° тепла. Надалі температура підвищиться вночі до 14-19°,
вдень 27-32° тепла, на Закарпатті місцями 33-35°, у горах вночі
9-14°, вдень 21-27° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Керівництво Львівської дирекції залізничних перевезень, колектив відділу
перевезень сумують з приводу смерті
колишнього поїзного диспетчера
ЛЕВИЦЬКОГО
Андрія Ізидоровича
і висловлюють щирі співчуття рідним
та близьким покійного.
Колектив Першої служби сумує з
приводу передчасної смерті колишнього
начальника відділу служби
КАЛУЖНОГО
Володимира Григоровича.
Світла пам’ять про Володимира
Калужного назавжди збережеться у серцях усіх, хто його знав, любив і поважав.
Поділяємо біль непоправної втрати з
рідними і близькими покійного та висловлюємо щирі співчуття.

СПІВЧУТТЯ

Колектив ВП Коломийський
ФСК “Локомотив” сумує з приводу
трагічної смерті свого працівника,
легендарного спортсмена, заслуженого майстра спорту України з
пауерліфтингу

ВАТЮКА Сергія Григоровича

та висловлює співчуття сім’ї та
родині покійного.
Нехай пам’ять про Сергія Ватюка живе вічно в серцях людей, а його здобутки надихають на нові рекорди
наступні покоління.

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції залізничних перевезень сумує з приводу важкої
втрати – на 76 році життя перестало битися серце
колишнього поїзного диспетчера відділу перевезень, ветерана праці
ЛЕВИЦЬКОГО Андрія Ізидоровича.
Висловлюємо щирі співчуття родині з приводу
втрати чоловіка, батька, дідуся.
Вічна пам’ять і вічний спокій його душі.
Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції залізничних перевезень сумує з приводу
важкої втрати – на 76 році життя перестало битися серце колишнього поїзного диспетчера відділу
перевезень, ветерана праці
ГАБІТА Владислава Васильовича.
Висловлюємо щирі співчуття родині з приводу
втрати чоловіка, батька, дідуся.
Вічна пам’ять і вічний спокій його душі.

