ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни і праці Коломийського
залізничного вузла вітає ветерана праці,
колишнього провідника вагонів вагонного депо Коломия

Рада ветеранів моторвагонного депо Львів вітає
колишнього провідника вагонів електропоїзда

Анастасію Павлівну МОМУТ

із 60-річчям!

із 80-річчям!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!

Колектив станції Стебник вітає із прекрасним
ювілеєм – 55-річчям – комерційного агента

Тетяну Миронівну НАКОНЕЧНУ
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!

Колектив відділу з організації тендерних
закупівель вітає економіста відділу

Мар’яну Петрівну КОЧМАР
із Днем народження!
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!

Колектив служби статистики
вітає інженера служби

Юрія Йосиповича ЮРЧАКА
із Днем народження!
Нехай життя здається добрим дивом,
Цікавим, радісним, щасливим,
А плідні справи та шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми!
Щоб ріки достатку текли – не міліли!
Натхнення і настрою, щастя та сили!

Ірену Володимирівну ДАНІК
Хай життя квітує, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч Ваші рідні й друзі!
Хай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Здоров’я міцного та неба ясного,
Щоб Ви не хворіли і родину любили!

Колектив загального відділу
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
щиро вітає секретаря Львівської
дирекції залізничних перевезень

Тетяну Володимирівну ГЕРАСИМЕНКО
із 55-річчям!
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!
А Ваша енергія, мудрість та сила
Нехай не згасають ніколи з літами,
Душа ж Ваша чиста, велика й красива
Та посмішка щира хай буде між нами!

Колектив відділу телекомунікаційних систем і мереж
передачі даних ВП “Інформаційно-обчислювальний
центр” від щирого серця вітає свого колегу –
старшого електромеханіка

Степана Петровича ЗВІРКА
із 60-річчям!
Хай сьогодні наше привітання
У серці Вашому залишить добрий слід,
Тож прийміть Ви наші побажання
Щастя, здоров’я на благая і многая Вам літ!
Нехай пахучим цвітом стелиться дорога,
Нехай відходять в далеч горе і біда,
Нехай же буде щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа!

Колектив служби статистики вітає начальника
відділу методології та нормативної документації

Володимира Михайловича ШЕВЧУКА
із Днем народження!
Хай сонце сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає.
Хай благодатним буде Ваш вік.
Ми від щирого серця бажаєм –
Щастя, здоров’я і многая літ!

Колектив Дорожнього центру стандартизації,
метрології та експертизи вітає експерта
технічного з промислової безпеки

Колектив центру науково-технічної інформації і
бібліотечно-бібліографічного обслуговування щиро
вітає інженера 2 категорії

Михайла Осиповича ГОЛИНСЬКОГО

Сергія Юрійовича ДУДКА

із Днем народження!
50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота!
Хай до ста, а може, ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись, літа!
Нехай Вам Бог зішле ще здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!

із 30-річчям!
Ми тебе щиро вітаємо,
Щастя, здоров’я і миру бажаємо.
Зичим тобі достатку, любові й тепла,
Від друзів поваги, від людей добра!
Щоб твоє здоров’я, як кремінь, було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість постійно була на порозі,
А лихо – у вічній далекій дорозі!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 16-22 серпня
Упродовж 16-22 серпня на більшій частині території залізниці переважатиме тепла та суха погода. У
п’ятницю без опадів. Температура вночі 7-12°, вдень
21-26° тепла, на Закарпатті вночі 12-17°, вдень 2429° вище нуля, у горах вночі місцями 5-7°, вдень
20-25° тепла. Упродовж вихідних малохмарно, без
опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°, у
неділю – до 30° тепла, на Закарпатті вночі 12-17°,
вдень 27-32° вище нуля, у горах уночі місцями 6-11°,
вдень 20-25° тепла.
У понеділок температура підвищиться ще на 1-2°.
Вдень у вівторок та впродовж ночі у середу можливі
короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах
град. Температура вночі 12-18°, вдень у вівторок 1923°, на Закарпатті, Тернопільщині, Івано-Франківщині,
Буковині до 28°, місцями до 30° тепла, у середу 18-23°,
місцями до 25° тепла. На Закарпатті та Буковині 24-29°,
у горах вночі місцями 8-10°, вдень 14-19° вище нуля.
Надалі знову без опадів. Температура вночі 813°, вдень 21-26°, на Закарпатті вночі 10-15°, вдень
24-29° тепла, у горах уночі місцями 7-9°, вдень 1520° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК,
начальник дорожньої геофізичної станції

Колектив загального відділу ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень” щиро вітає завідувача центрального
складу Львівської дирекції залізничних перевезень

Марію Іванівну КЛИМКІВ
із 55-річчям!

Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
І днем грядущим від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

Колектив служби статистики вітає начальника
відділу використання рухомого складу

Марію Петрівну РАФУ
із Днем народження!
Нехай Вам сонечко світить, а серце співає,
Нехай печаль дороги до серця не знає,
Нехай щастя буде у Вашому домі,
І радість нехай з Вами буде завжди!
Здоров’я міцного й щасливої долі
Нехай Господь Бог дає на довгі роки!

Дружина Оксана, донечки Софійка та Іринка
вітають коханого чоловіка, дорогого люблячого татуся

Богдана Богдановича РЕХМАНА
із 35-річчям!
Прийми у цей день вітання найкращі,
Бажаємо миру, здоров’я і щастя!
Щоб лихо й хвороби Тебе обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай легко прощається, добре живеться,
Все вміється, множиться, все удається!
Чистого неба, радості в хаті,
Будь завжди веселий, щирий, багатий!
ОГОЛОШЕННЯ

ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” має потребу в укомплектуванні вакантних посад:
• прибиральник службових приміщень Будинку науки і
техніки (РОКС) – 3 штатні одиниці;
• прибиральник території Будинку науки і техніки (РОКС)
– 2 штатні одиниці.
Прийом працівників на вакантні посади проводитиметься
за рахунок переведення з інших підрозділів залізниці.
За інформацією звертатись за телефонами 6-31-20, 6-31-21.
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” ДТГО “Львівська
залізниця” подає на затвердження документи, у яких
обґрунтовуються обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферу від 27 стаціонарних джерел викидів по
вул. Левандівській, 14/2.
Із пропозиціями та зауваженнями стосовно викидів від локомотивного депо Львів-Захід звертатися в
адміністрацію.
Інформацію щодо природоохоронної діяльності підприємства можна отримати у відділі головного механіка депо
(м. Львів, вул. Талліннська, 1; тел. 226-16-49).
СПІВЧУТТЯ

Колектив ДЗ “Клінічна лікарня ДТГО
“Львівська залізниця” глибоко сумує з приводу тяжкої втрати для колег та медицини
залізничного транспорту – передчасної
смерті талановитого нейрохірурга, завідувача нейрохірургічного відділення
ГРЕТЧЕНКА Євгена Павловича
і висловлює щирі співчуття його родині та близьким.
Колектив медичної служби зі сумом сприйняв звістку
про те, що не стало прекрасної людини, лікаря, завідувача
нейрохірургічного відділення ДЗ “Клінічна лікарня ДТГО
“Львівська залізниця”
ГРЕТЧЕНКА Євгена Павловича.
Пішла з життя чудова людина, кваліфікований
спеціаліст, наставник. Працівники медичної служби
запам’ятають Євгена Павловича завжди уважним, ввічливим, енергійним, добрим та чуйним лікарем, колегою.
Сумуємо з приводу тяжкої втрати та висловлюємо
щирі співчуття рідним та близьким, колективу лікарні.
Колектив редакції газети “Львівський залізничник” сумує з приводу звістки про те, що перестало битися серце
чудової людини, Лікаря від Бога, завідувача нейрохірургічного відділення Клінічної лікарні Львівської залізниці –
ГРЕТЧЕНКА Євгена Павловича.
Відійшов у вічність кваліфікований спеціаліст, професіонал, колега і наставник. “Львівський залізничник” неодноразово запрошував Євгена Павловича в якості гостя редакції
поспілкуватися з читачами газети на важливі теми.
Глибоко сумуємо з приводу непоправної втрати і висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

