ПРИВІТАННЯ

Адміністрація та профспілковий комітет
ВП “Ходорівська дистанція колії” сердечно вітають
інженера з організації та нормування праці дистанції

Марію Павлівну ЖАК

Брат Михайло з дружиною Степанією, племінниці
Ірина та Тетяна зі сім’ями щиро вітають люблячу
сестру, щиру тітку, чуйну, добру і прекрасну людину

Ганну Осипівну ЧМІЛЬ
із 55-річчям!

із 55-річчям!
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято!
Здоров’я Вам, любові і добра!
Нехай цей день Вам зморшок не прибавить,
Старі нехай розгладить і зітре,
Здоров’я зміцнить, від негод позбавить,
Добра і щастя в дім Вам принесе!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині буде хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Й слова подяки линуть звідусіль!

Служба комерційної роботи та маркетингу сердечно
вітає колишнього інженера І категорії технічного відділу

Олександра Івановича ВАСЬОНКІНА
із 70-річчям!
Хай з Вами будуть успіх і добро,
Щоб радісним, легким життя було.
Бажаємо Вам щастя і достатку,
У всіх ділах удачі і порядку!
З нагоди свята зичимо Вам щиро
Здоров’я, спокою та миру,
Любові та наснаги,
Краси земної та поваги!

Керівництво та профспілковий комітет
ВП “Львівська механізована дистанція
навантажувально-розвантажувальних робіт” вітає
інженера з охорони праці І категорії

Ігоря Івановича ЗАХАРКА
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 Дорожньої нормативно-дослідної станції з
праці щиро вітає провідного інженера

Юрія Богдановича ЧАБАНА
із Днем народження!
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!

З Днем народження Тебе ми вітаєм
І бажаєм на всі літа:
Будь такою, як ми Тебе знаєм,
Проста, ніжна і всім дорога!
Хай і щастя, і сонця вітрила
Мчать Твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі!
Від нас ці щирі вітання-слова,
І Бог хай дарує многії літа.

Колектив загальної охорони пасажирського
вагонного депо Львів вітає свою колегу

Колектив станції Ставчани
щиро вітає начальника станції

Олександру Павлівну ДЯЧИШИН
із ювілеєм!
Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки!
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
Снаги трудової – без ліку,
Пошани й добра – від людей,
Щасливого й довгого віку
Бажаємо Вам у цей день!

Дружина Іванна, син Іван з дружиною Катериною, син
Володимир з дружиною Іриною і внуки Володимир та
Ростислав щиро вітають коханого чоловіка, дорогого
батька та дідуся

Ольгу Олександрівну АНТОЩАК

Ігоря Івановича ПЕЛЕЩАКА

із ювілеєм!

із 60-річчям!

Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм Ви завжди молода,
Хоча юність вернути вже не в змозі!
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо,
І щоб сонце ще довго світило Вам,
І життя було Ваше щасливе!

Хай у житті Вашім завжди буде літо,
А якщо осінь, то тепла й золота,
Нехай у гості їдуть завжди діти,
Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха!
Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я,
Проміння сонячне торкає за вуста,
Нехай онуки зігрівають Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!

Колектив служби статистики щиро
вітає старшого ревізора служби

Колектив та профспілковий комітет оборотного
депо Чоп вітають машиніста-інструктора

Дмитра Володимировича МАРИНЯКА

В’ячеслава Ігоровича КОХАНА

із Днем народження!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають!
Бажаєм успіхів великих у роботі
Й побільше творчих Вам натхнень,
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожний день!

Рада ветеранів війни і праці Львівської залізниці
вітає колишнього начальника відділу охорони
праці локомотивного депо Львів

Валерія Івановича МІЗЕРАКА
із 70-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!
ОГОЛОШЕННЯ

ВП “Експлуатаційне вагонне депо
Тернопіль” має потребу в укомплектуванні
вакантних посад: комірника, водія автотранспортних засобів, інженера депо (по одній штатній одиниці).
Прийом на вакантні посади здійснюватиметься шляхом переведення працівників з інших підрозділів залізниці.
За інформацією звертатися
за телефоном 23-94.

СПІВЧУТТЯ

Колектив станції Луцьк ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” глибоко сумує з приводу смерті старшого інспектора з кадрів,
голови цехкому станції Луцьк
КОМАРИЦЬКОЇ Тетяни Анатоліївни.
Пішла від нас світла, життєрадісна, добра, чуйна людина. 37 років
Тетяна Анатоліївна пропрацювала на залізниці, із них 30 років вболівала
за роботу колективу станції Луцьк на посаді старшого інспектора з кадрів.
Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Тетяни Анатоліївни і висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Відокремлений підрозділ “Колійна машинна станція №124” ДТГО “Львівська залізниця”, який знаходиться в м. Чернівці за
адресою: вул. Маловокзальна, 10, має намір
отримати дозвіл на викиди забруднювальних
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, що розташовані за адресою:
м. Чернівці, вул. Чкалова, 19 б.
Вид діяльності – капітальний ремонт земляного полотна і штучних споруд на Львівській
залізниці.
КМС-124 використовує природний газ для
опалення адмінбудівлі, вугілля – для виготовлення бетонних та залізобетонних виробів,
пиломатеріалів, карбід, електроди – для ремонтних робіт.
Пропозиції та зауваження з приводу отримання дозволу надавати в держадміністрації,
міські та селищні ради впродовж 30 календарних днів з дня опублікування інформації в ЗМІ.
За більш детальною інформацією звертатися: м. Чернівці, вул. Маловокзальна, 10.
Тел.: 59-28-85, начальник ВП “Колійна машинна станція №124” А. В. Трачук.

із ювілеєм!
Бажаємо удачі, любові й добра,
Щоб всі негаразди згоріли дотла!
Щоб жити – не тужити до ста літ вдалося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!
Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаємо!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 6-12 вересня
Упродовж 6-12 вересня на більшій частині території залізниці
переважатиме помірно тепла та суха погода. У п’ятницю мінлива
хмарність, без опадів. Температура вночі 3-8°, вдень 15-20°, на
Закарпатті вночі 5-10°, вдень 18-23° тепла, у горах уночі місцями
1-3°, вдень 10-15° вище нуля. Упродовж вихідних малохмарно,
без опадів. Температура вночі 5-10°, вдень у суботу 17-22°, на
Закарпатті 20-25° тепла. У неділю 19-24°, на Закарпатті 22-27°
вище нуля. У горах уночі місцями 2-4°, вдень 10-15° тепла.
У понеділок малохмарно, без опадів. Температура вночі
5-10°, вдень 20-25° тепла, на Закарпатті вночі 8-13°, вдень 2227° вище нуля, у горах уночі місцями 3-5°, вдень 10-15° тепла. У
вівторок переважно без опадів. Температура вночі 8-13°, вдень
17-22°, на Закарпатті 20-25° вище нуля, у горах уночі 3-5°, вдень
10-15° тепла.
Надалі на більшій частині території залізниці короткочасні дощі, подекуди з грозами. Нічна температура у середу-четвер 8-13°, вдень 18-23° тепла, на Закарпатті 20-25°, на Волині,
Рівненщині 16-21° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №520566, видане ВП “Експлуатаційне вагонне депо Ковель” у 2013 р. СЕРЕДЮКУ А.В.
● Посвідчення
ЛВ
№466373,
видане
ВП “Експлуатаційне вагонне депо Тернопіль” у 2013 р.
ЗАХАРЧУКУ А.П.
● Студентський квиток №08155229, виданий
Львівським технікумом залізничного транспорту у
2010 р. ГУЗАРУ Р.А.
● Посвідчення ЛВ №432270, видане ВП “Мостобудівельний поїзд №61” у 2011 р. КОГУТУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №501435, видане ВП “Колійна машинна станція №125” у 2013 р. КАЛЬЦІ М.М.
● Посвідчення ЛВ №392944, видане ВП “Локомотивне
депо Здолбунів” у 2010 р. ФІЛІПЧУКУ П.К.
● Посвідчення ЛВ №502490, видане ВП “Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2013 р. ВДОВИЧИН М.Г.
● Посвідчення ЛРЗ №0535, видане ПрАТ
“Львівський локомотиворемонтний завод” у 2012 р.
ХОЛОДЯНУ С.М.
● Посвідчення ЛВ №491850, видане ВП “Ужгородська
пасажирська вагонна дільниця” у 2012 р.
БОЙЧУКУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №434932, видане ВП “Рівненська
дистанція колії” у 2010 р., та службовий квиток ф.4
№015448, виданий квитковим бюро ст. Рівне на
2013 р. ФЕДОРЧУКУ С.С.
● Посвідчення ЛВ №504122, видане ВП “Львівська
дистанція колії” у 2013 р. СУКМАНЮКУ М.В.

