ПРИВІТАННЯ

Колектив станції Гніздичів щиро вітає чергову по станції

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

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” вітає начальника станції Ставчани

Колектив відділу з організації тендерних закупівель
вітає економіста відділу

Олександру Павлівну ДЯЧИШИН

Віру Іванівну ЖУЛІЙ

із 50-річчям, яке виповниться 2 вересня!

із Днем народження!

Усім колективом ми Вас вітаєм,
Щастя, здоров’я й удачі бажаєм!
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас і родини на довгі літа!

Сестра Оксана зі сім’єю та родиною вітають
чергову по станції Ценжів

Колектив служби колії вітає
колишнього начальника технічного відділу

Марію Василівну ТИМКІВ

Ольгу Федорівну БУЛДАКОВУ

із 25-річчям!

із 60-річчям, яке вона святкуватиме 31 серпня!

Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб та сіль,
Своїм теплом хай завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
Господь Тобі щастя й сили посилає!
Хай завжди ведеться з легкої руки
На довгі і добрі безхмарні роки!

Рада ветеранів війни і праці Львівської залізниці вітає
учасника бойових дій, колишнього машиніста паровоза,
тепловоза локомотивного депо Львів

Олександра Антоновича МАРТИНЮКА
із 90-річчям,
яке він святкуватиме 1 вересня!

Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа!
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!

Колектив третього терапевтичного відділення
ДЗ “Дорожня поліклініка” щиро вітає завідувача відділення

Наталію Михайлівну ПОТАШНИК
із ювілеєм!

Від усього серця Вам даруєм
Букет найкращих побажань,
До 100 живіть без хворувань!
Не сумуйте, що роки минають,
Що на скронях з’явилась сивина,
З ювілеєм ми щиро вітаєм,
Зичим щастя, здоров’я, добра!

Організація ветеранів управління Львівської залізниці
вітає з ювілеєм пенсіонерів
із 70-річчям!

Михайла Васильовича ОНИСЬКІВА
із 60-річчям!

Ольгу Федорівну БУЛДАКОВУ
Від щирого серця, з теплом і любов’ю
Бажаєм Вам щастя й міцного здоров’я!
У день цей серпневий хай сонце Вам сяє,
І блага всілякі Господь посилає!

Для Вас сьогодні посмішки, вітання,
Яскравих квітів ніжна розмаїть,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть!
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!

Прогноз погоди на 30 серпня-5 вересня
Упродовж 30 серпня – 5 вересня на більшій частині території залізниці переважатиме нестійка погода. У п’ятницю мінлива хмарність, місцями невеликий дощ. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°, на Закарпатті
20-25° тепла, у горах місцями 14-16° вище нуля. У суботу без істотних
опадів. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°, на Закарпатті 20-25° тепла, у горах уночі місцями 4-7°, вдень 13-18° вище нуля. У неділю вночі та
вранці переважно без опадів, вдень часом невеликий, місцями помірний
дощ, на Закарпатті подекуди грози. Температура вночі 8-13°, у горах місцями 5-7° вище нуля, вдень 18-23°, на Закарпатті 20-25° тепла.
У понеділок-вівторок вночі місцями, а вдень на більшій частині
території залізниці дощитиме. Температура вночі 5-11°, вдень 13-18°
тепла, на Закарпатті вночі 15-20°, у горах місцями 10-12° вище нуля.
У вівторок можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура
вночі 7-12°, вдень 21-26° тепла, на Закарпатті вночі 9-14°, вдень 24-29°
вище нуля.
Надалі на більшій частині території залізниці без істотних опадів,
лише на Буковині, у південних районах Тернопільщини та в горах короткочасні дощі. Температура вночі 6-11°, у горах місцями 4-6° тепла,
вдень у середу 17-22°, на Закарпатті 20-25° тепла. У четвер удень 1924° вище нуля, на Закарпатті та Волині до 26° тепла, лише на Буковині
та в південних районах Тернопільщини дещо прохолодніше.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Об’єднана Рада ветеранів війни та праці Тернопільської
дирекції залізничних перевезень вітає із ювілеєм
ветеранів підприємств дирекції
із 90-річчям!

Пантелея Івановича БАЛКОВЕНКА
із 80-річчям!

Петра Федоровича ДОБРОСИНЦЯ
із 70-річчям!

Адама Марковича ЮКИША
Марію Іванівну ГОЛОВАЦЬКУ
Віру Дмитрівну ОНИСЬКО
Омеляна Івановича ЖЕЛІЗКА
Мирона Федоровича
МАЛИНОВСЬКОГО
Володимиру Антонівну МЕШКОВУ
Надію Павлівну ГРАБОВСЬКУ
Ольгу Михайлівну КУХАРИШИН
із 60-річчям!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського
залізничного вузла вітає ветерана праці,
колишнього комірника Коломийської дистанції колії

Богдана Івановича ЯКІВЧУКА
із 70-річчям!

ПОГОДА

З Днем народження вітаємо,
Від усього серця ми бажаємо
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку!
Хай усміхається життя,
Та кращим буде майбуття!

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!
ОГОЛОШЕННЯ

Лідію Михайлівну ШИКУЛЬСЬКУ
Петра Васильовича ПОГОРІЛОГО
Ольгу Омелянівну ЛАЦІК
Ірину Михайлівну ПЕТРАШ
Лідію Володимирівну ПАНЧУК
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні Ваші й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
СПІВЧУТТЯ

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.
СПІВЧУТТЯ

Колектив ВП “Львівська дистанція зв’язку” та профспілковий комітет висловлюють щирі співчуття начальнику лабораторії автоматики, телемеханіки і зв’язку
Олександру Станіславовичу Самонічеву з приводу
важкої втрати – смерті батька.
Поділяємо з Вами біль та скорботу, які ятрять серце, коли йде з життя найдорожча людина. Нехай світла
пам’ять про Вашого батька назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив і поважав.

Колектив служби охорони праці висловлює
щирі співчуття провідному інженеру служби Ніні
Степанівні Довгошеї з приводу важкої втрати –
смерті батька Степана Мар’яновича, колишнього
заступника начальника служби охорони праці.
Колектив Тернопільської дистанції електропостачання сумує з приводу передчасної смерті колеги та
кваліфікованого фахівця, досвідченого керівника, начальника РКМ-33 Підволочиськ
МОКРИЦЬКОГО
Ярослава Михайловича.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким
покійного. Пам’ять про Ярослава Михайловича буде
жити в наших серцях.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №515199, видане
ВП “Будівельно-монтажне експлуатаційне
управління №1” у 2012 р. ГАРМАТІЮ В.М.
● Приміський квиток ф.4 №007200, виданий
квитковим бюро ст. Сарни у 2013 р.
КИШЕНКУ Ф.П.
● Посвідчення ЛВ №468726, видане
ВП “Сарненська дистанція колії” у 2013 р.
ТКАЧУКУ Л.Л.
● Посвідчення ЛВ №343112, видане ВП
“Сарненська дистанція колії” у 2013 р.
СТРІЛЬЦЮ С.Г.
● Посвідчення ЛВ №481818, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у

2012 р. ГРАМАТОВИЧ Г.М.
● Посвідчення ЛВ №489407, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2012 р.
КОТУ І.Т.
● Посвідчення ЛВ №448629, видане
ВП “Моторвагонне депо Королево” у 2011 р.
УХАЧУ П.П.
● Посвідчення ЛВ №367953, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у
2010 р. ВИДРИЧУ Б.В.
● Посвідчення ЛВ №462125, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2011 р. МРОЧАКУ І.І.
● Посвідчення ЛВ №482877, видане

ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці”
(Івано-Франківськ) у 2012 р. ДЯЧУКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №500820, видане ВП
“Локомотивне депо Ковель” у 2013 р. КУЛИК І.І.
● Посвідчення ЛВ №520056 та службовий квиток ф.4 №006632, видані ВП “Інформаційно-обчислювальний центр” у 2013 р. ЦЮРПІТІ В.М.
● Посвідчення ЛВ №464906, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2012 р.
МАСЛЯНКУ В.В.
● Приміський квиток ф.4 №012264, виданий
ВП “Львівська механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт” у
2013 р. ТИМЦЮ М.М.

● Посвідчення ЛВ №515258, видане
ВП “Підзамчівська дистанція колії” у 2012 р.
ЗАТХЕЮ Б.С.
● Посвідчення ЛВ №492330 та службовий
квиток ф.4 №014108, видані ВП “Вокзал станції
Львів” у 2012 р. КІНДІЙ Г.В.
● Посвідчення ЛВ №472933, видане
ВП “Чернівецька дистанція колії” у 2011 р.
КИЮКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №476074, видане
ВП “Локомотивне депо Чернівці” у 2012 р.
УРСУЛЯКУ Р.Є.
● Посвідчення ЛВ №470291, видане
ВП “Вокзал Ужгород” у 2012 р. ГУТІ М.І.

