ОГОЛОШЕННЯ

ПРИВІТАННЯ

У минулому році благодійний фонд “Спілчани”
провів корисну акцію зі збору одягу для дітейінвалідів реабілітаційного центру Мостиського
району.
Нещодавно Центр звернувся до фонду з проханням про повторну допомогу. У зв’язку з цим звертаємося до залізничників та членів їхніх сімей. У кожній
родині є дитячий одяг, який уже не використовується.
Фонд охоче прийме цей одяг і передасть його дітямінвалідам. Підійде будь-який дитячий одяг, розрахо-

ваний на вік від 5 до 13 років.
Просимо приносити лише чисті речі, якщо на одязі
є пошкодження чи розриви, бажано їх зашити.
Одяг можна здати у приміщенні благодійного фонду “Спілчани” (вул. Чернівецька, 50, тел.
(032) 226-17-66) або на склад господарської служби Львівської залізниці в управлінні залізниці
(вул. Гоголя, 1).
Микола СЕРНЕЦЬКИЙ,
директор благодійного фонду “Спілчани”

ВП “Моторвагонне депо Тернопіль” має потребу в укомплектуванні вакантних посад:
– у цеху Ходорів: мийника-прибиральника рухомого складу (2 шт. одиниці), слюсаря з огляду та ремонту
локомотивів на ПТО (3 шт. одиниці), машиніста насосних установок 3 розряду (1 шт. одиниця), машиніста
піскодавальної установки 2 розряду (1 шт. одиниця);
– у Тернополі – оператора котельні (1 шт. одиниця)
Прийом на вакантні посади здійснюватиметься шляхом переведення працівників з інших підрозділів залізниці.
За інформацією звертатися за тел. 47-22-29.
ТЕЛЕАНОНС

Івано-Франківська область
Телеканал

День тижня

Час виходу

Івано-Франківське
ОТБ “Галичина”

Субота

21:40

Івано-Франківське
ОТБ “Галичина”

Неділя

08:40

Рівненська та Волинська області
Рівненська ОДТРК

Неділя

15:50

Рівненська ОДТРК

Вівторок

08:50

Волинська ОДТРК

П’ятниця

22:45

Волинська ОДТРК

Субота

10:00

Закарпатська область
Закарпатська ОДТРК

Субота

21:45

Закарпатська ОДТРК

Неділя

15:45

Львівська область
Телеканал ZIK Субота

22:10

Телеканал ZIK Неділя (кабельна мережа)

19:50

Телеканал ZIK Вівторок

13:25

Телеканал ZIK Середа (кабельна мережа)

10:10

Тернопільська область
Тернопільська обласна П’ятниця
державна телерадіокомпанія (ОДТРК)

19:45

Тернопільська ОДТРК

18:30

ТОВ “Міська телерадіо- Субота
компанія “Чернівці”

18:45

ТОВ “Міська телерадіо- Понеділок
компанія “Чернівці”

08:30

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Прогноз погоди на 11 – 18 жовтня
У п’ятницю хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ,
удень на Закарпатті, Рівненщині, Тернопільщині і Буковині дощі,
місцями сильні опади, грози, подекуди град. При грозах можливий шквалистий вітер. Температура вночі 6-11°, в горах місцями
3-5° вище нуля, вдень 11-16°, місцями 17-20° тепла. У суботу вночі
короткочасні дощі лише на Рівненщині, Тернопільщині. Вдень місцями дощитиме на всій території залізниці. При грозах шквалисті
посилення вітру. Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°, в горах 1318° тепла. У неділю вночі та вдень місцями невеликий дощ, гроза.
Температура вночі 6-11° тепла, вдень 19-24°, на Закарпатті 15-20°,
в горах 9-14° вище нуля.
У понеділок мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, можливі грози. Температура вночі 6-11° в горах 2-5° вище нуля, вдень
14-19°, на Волині, Рівненщині,Тернопільщині при проясненнях до 23°, в горах
10-13° тепла. У вівторок дощитиме, місцями сильно. Температура вночі 6-11°,
вдень 12-18° тепла.
Надалі переважно у другій половині дня місцями короткочасні дощі, грози. У середу вночі 3-8°, в горах 1-3° вище нуля, вдень 19-24°, в горах 13-18° тепла. У четвер
температура зросте на кілька градусів.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Колектив Львівського коледжу транспортної інфраструктури висловлює щирі співчуття викладачу Сергію Петровичу Сеньку з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Нехай світла пам’ять про дорогу людину назавжди залишиться у
серцях усіх, хто її знав, любив і поважав.

Колектив Центру професійного розвитку персоналу зі сумом сповіщає, що на 79 році життя
відійшов у вічність колишній викладач, заступник
начальника школи машиністів локомотивів
ЦЕЙТЛІН Олександр Хаймович.
Пішов від нас досвідчений, талановитий педагог, який виховав не одне покоління машиністів
локомотивів.
Схиляємо голови перед світлою пам’яттю
Олександра Хаймовича. Поділяємо біль непоправної втрати з рідними і близькими покійного та
висловлюємо щирі співчуття.
Вічна пам’ять та вічний спокій його душі.

Олену Іванівну ВОЛОШИНУ
із 55-річчям!
Хай для Вас звучать сьогодні
Найприємніші та найщиріші слова,
Щоб Ви знали, як Вас люблять і цінують,
Нехай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
А горе обходить завжди стороною!
Колектив та профспілковий комітет
ВП “Бродівська дистанція колії”
вітають економіста

Тетяну Євгенівну ГОНЧУК
із 25-річчям!
Хай квітнуть у серці трояндами ніжно
Надія, любов і палкі почуття.
Хай буде яскравим, завжди дивовижним,
Щасливим і радісним твоє життя!
Куди б не вів життєвий шлях,
Хай лиш до щастя доля повертає,
І кожна мить, неначе птах,
Крилом любові й ласки обіймає!

Колектив та профспілкова організація
ВП “Львівська дистанція зв’язку” вітають
колишнього старшого електромеханіка бригади з
обслуговування пристроїв спеціального зв’язку

Володимира Олександровича СУМІНА
із ювілеєм!

Чернівецька область

ПОГОДА

Колектив служби колії висловлює співчуття провідному інженеру ВП “Служба колії” Аллі
Анатоліївні Нікітській з приводу важкої втрати
– смерті матері.

Понеділок

Колектив лінійної станції Малинськ
Рівненської дирекції залізничних перевезень
вітає квиткового касира

● Посвідчення ЛВ №516282,
видане ВП “Локомотивне
депо Мукачево” у 2013 р.
ПАНЬКУЛИЧУ Ю.М.
● Посвідчення ЛВ №396475,
видане ВП “Самбірська
дистанція колії” у 2011 р.
ЯНІЦЬКОМУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №520736
та приміський квиток
ф.4 №019606, видані ВП
“Експлуатаційне вагонне
депо Ковель” у 2013 р.
БІЛАШЕВИЧУ М.Є.
● Посвідчення ЛВ №461517,
видане ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у
2012 р. ШИШЦІ О.В.
● Посвідчення ЛВ №424812,
видане ВП “Пасажирське
вагонне депо Львів” у 2011 р.
БІЛИНЦЮ Б.М.
● Посвідчення ЛВ №423572,
видане ВП “Пасажирське
вагонне депо Львів” у 2009 р.
КУДІЛЬЧАК Т.М.

Колектив служби локомотивного господарства
висловлює глибокі й щирі співчуття секретарю служби локомотивного господарства Марії Михайлівні
Крив’як, а також її рідним та близьким з приводу тяжкої втрати – смерті рідного брата Чуми
Ярослава Михайловича 1967 року народження.
Розділяємо горе та біль втрати.
Колектив ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень” і колектив станції Тернопіль глибоко сумують з приводу передчасної смерті колишнього заступника начальника станції Тернопіль
ЛИТВИНКА Михайла Івановича.
Світла пам’ять про Михайла Івановича Литвинка
назавжди збережеться у серцях усіх, хто його знав,
любив і поважав. Поділяємо біль непоправної втрати з рідними і близькими покійного та висловлюємо
щирі співчуття.

Щасливий той, кого шанують люди
За труд, за чуйність, за тепло душі!
Нехай здоров’я й сили Вам прибуде,
Нехай до серця старість не спішить!
Відтепер поволі хай роки чудові плинуть
До сторіччя по живій воді,
Щоб були Ви радісні й здорові,
А серцем і душею молоді!
Колектив станції Славсько
щиро вітає начальника станції

Василя Ігоровича ЦАПА
та його наречену

Надію Ярославівну ЗЕЛИК
із одруженням!
Щастя Вам бажаєм, молодята,
І кохання цілий океан!
Щоб добра нажили Ви багато
Та по дітях виконали план!
Щоб своє гніздечко будували
І любились, наче голуби,
Щоб подружні Ваші дні минали
Без печалі, смутку та журби!

