ПРИВІТАННЯ

Адміністрація, профспілковий комітет, колектив
ВП “Тернопільська дистанція сигналізації і зв’язку”
щиро вітають чарівну жінку, надійну колегу,
досвідченого працівника – головного бухгалтера
відокремленого підрозділу

Любов Миронівну ПАЛАМАР
із ювілеєм!
Летять роки, мов чайки над водою,
І разом з ними доля непроста...
А Ви завжди лишайтесь молодою,
Живіть у щасті й радості до ста!
Бажаємо Вам радісних світанків!
Щасливих, романтичних вечорів!
Казкових ніжних снів, бадьорих ранків
Та щирих, теплих і відвертих слів!
Колектив служби вагонного господарства щиро вітає
колишнього начальника служби

Петра Васильовича КАЛІТЧУКА
із 65-річчям!
У цей день святковий
Прийміть наш букет пошани й любові!
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многі літа!
Рада ветеранів ремонтного вагонного депо Здолбунів
щиро вітає із ювілеєм пенсіонерів депо
із 80-річчям!

Тетяну Марківну КОНОВАЛ
із 60-річчям!

Петра Миколайовича ДЕМ’ЯНЧУКА
Хай Бог благословляє Ваші мрії,
Дарує ласку й відвертає зло,
Хай Вас минають грози й буревії,
А серце зігріває хай тепло!
Здоров’ям, щастям, миром і натхненням
Ви проживіть до сотні літ
Під Божим і людським благословенням!

Мама, чоловік, сини, невістки, онуки та вся велика
родина щиро вітають кохану дружину, дорогу маму,
бабусю та доньку

Дарію Петрівну МАЗУРКЕВИЧ
із 55-річчям!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Колектив та профспілковий комітет ВП “Служба
матеріально-технічного постачання” щиро вітають
колишнього начальника служби

Ігоря Михайловича ОЛЕКСІЯ
із Днем народження!
та директора ВП “Будинок побуту”

Олександру Миколаївну ОЛЕКСІЙ
із 55-річчям!
Ви добрі, чуйні до чужого болю,
І до проблем колег Ви небайдужі!
А серце Ваше сповнене любові,
Тому і горнуться до Вас всі люди!
Нехай життя здається добрим дивом,
І плідні будуть справи та шляхи,
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми!
Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці
із 70-річчям!

Марію Василівну СІДОРОВИЧ
Петра Ілліча ІВАНОЧКА
із 60-річчям!

Ярослава Васильовича ВЕРБОВОГО
Хай Господь усюди з вами буде,
А Божа Матір Вас візьме під свій покров,
Хай Вас шанують й поважають люди,
А день народження приходить знов і знов!

Колектив служби кадрової та соціальної політики
вітає інженера І категорії служби

Іванну Миколаївну ЧАЙКУ
із Днем народження!
З роси й води
На довгу сотню літ!
Бажаєм щастя,
Благ людських по вінця!
Здоров’я міцного, немов граніт,
Щоб весен тихих сонячне проміння
В душі будило ніжні почуття,
Щоб не торкалась скронь зими пороша,
Щоб Ти пройшла через усе життя
Така, як є, усміхнена й хороша!
Колектив Дорожньої нормативно-дослідної станції
з праці щиро вітає колишнього інженера 1 категорії

Ольгу Євгенівну БОРТНИК
із ювілеєм!
Дозвольте нам Вас привітати,
Бажаємо душею не старіти,
Минулих днів не помічати,
І з кожним роком молодіти!
У радощах земних купайтесь,
Радійте доброті людей,
І неодмінно постарайтесь
Зустріти столітній ювілей!
Рада ветеранів моторвагонного депо Львів вітає
колишнього працівника депо

Катерину Григорівну ШЕВЧУК
із 60-річчям!
Вітаємо щиро в день ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею,
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!
Регіональна Рада ветеранів війни та праці
ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних
перевезень” вітає члена Ради ветеранів

Зінаїду Степанівну ЧАЙКОВСЬКУ
із 70-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!!!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 11–17 липня 2014 р.
У середовищі підлітків набуває популярності
вкрай небезпечна для життя і здоров’я “розвага” під назвою зацепінг. Причепившись ззовні за
поручні, сходи, підніжки та інші конструкційні
елементи або використовуючи спеціальне спорядження, молоді екстремали їздять на залізничному
транспорті у непристосованих для цього місцях,
наражаючи себе на велику небезпеку. За інформацією підрозділу зі зв’язків із громадськістю УМВС
України на Львівській залізниці, на території магістралі вже зафіксовано кілька випадків зацепінгу
та понад десяток порушників. При цьому відчайдухи ще й фільмують усе це, а згодом вихваляються
своїми “подвигами” в мережі Інтернет.
Після однієї з таких витівок хлопці виклали відео своєї
“подорожі” на YouTube. У відеоролику показано, як двоє
молодих хлопців, зачепившись за конструкції задньої головки дизель-поїзда №6245 сполученням Ланівці–Тернопіль,
проїхалися від зупиночного пункту Лозова до зупиночного
пункту Шляхтенці.
Цим сюжетом зацікавилися транспортні правоохоронці.
За словами заступника начальника громадської безпеки
лінійного відділу на ст. Тернопіль Володимира Довгаля,
на відео хлопці залишили достатньо інформації про себе,
і знайти їх було неважко. Працівники кримінальної міліції
у справах дітей ЛВ на ст. Тернопіль оперативно встановили особи порушників. Обох екстремалів, мешканців
Тернопільського району Тернопільської області, притягли
до адміністративної відповідальності. За порушення вимог

ч. 1 ст. 109 КУпАП “Порушення правил порядку і безпеки
руху на залізничному транспорті” на кожного складено адмінпротокол та призначено покарання у вигляді штрафу в
сумі 255 грн.
Усіх, хто має намір чинити подібне, попереджаємо про
те, що залізниця навіть у звичному режимі роботи є зоною
підвищеної небезпеки, і розваги тут можуть завершитися
нещасними випадками, тобто каліцтвами чи смертями.
Підготувала Анастасія ПШЕНІСНОВА
Фото зі соціальних мереж

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №473440, видане ВП “Локомотивне депо
Львів-Захід” у 2012 р. СУЛИЗІ О.В.
● Посвідчення ЛВ №435042, видане ВП “Станція Здолбунів”
у 2012 р. ТІМАШОВУ Ф.Л.
● Посвідчення ЛВ №452363, видане ВП “Коломийська дистанція колії” у 2013 р. КАРПІНСЬКОМУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №453224, видане ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у 2013 р. ТАРАСЮКУ А.А.
● Посвідчення ЛВ №414994, видане ВП “Колійна машинна
станція №123” у 2013 р. ОНІЩУКУ В.В.
● Договір СК “Нафтагазстрах” №20-10-03-44-947, виданий
ВП “Львівська механізована дистанція навантажувальнорозвантажувальних робіт” у 2012 р. ХИТРІ В.Є.

● Договір №20-10-00-40173, виданий СК “Нафтагазстрах” у
2014 р. МАРКУЛИНЦЮ Д.М.
● Посвідчення ЛВ №518031, видане ВП “Львівський центр
механізації колійних робіт” у 2013 р. ГОЛОЯДУ М.Б.
● Посвідчення ЛВ №539882, видане ВП “Стрийська дистанція еле ктропостачання” у 2013 р., та приміський квиток
ф.4 №198190, виданий квитковим бюро ст. Стрий у 2014 р.
РЕВАЦЬКОМУ А.В.
● Договір СК “Нафтагазстрах” №20-10-03-32-389, виданий
ВП “Підзамчівська дистанція колії” у 2012 р. ДАВИДЮКУ В.А.
● Посвідчення ЛВ №502918 та приміський квиток ф.4 №180525,
видані ВП “Львівська механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт” у 2014 р. ГРУНИКУ Д.Я.

Упродовж 11-17 липня на більшій частині території залізниці
переважатиме нестійка погода. У
п’ятницю хмарно з проясненнями,
вночі місцями дощ, вранці та вдень
дощові маси поширюватимуться із південних регіонів на решту
території. Можливі сильні дощі,
грози, місцями зливи, град. Вітер
помірний, при грозах – шквалисті
посилення. Температура вночі 1217°, вдень 19-24° тепла, у горах
місцями 17-19° вище нуля.
Упродовж вихідних хмарно з
проясненнями, часом дощі, місцями сильні опади. Вночі 12 липня в
карпатському регіоні сильні дощі,
місцями зливи. Вдень грози, місцями град. Вітер помірний, при
грозах – шквалисті посилення.
Температура вночі 12-17°, у горах
місцями 8-11° вище нуля, вдень 1924° тепла. У суботу на Рівненщині,
а в неділю у східних регіонах магістралі місцями 25-27° тепла.
У понеділок місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці
місцями туман. Температура вночі
11-16°, у горах 8-10° вище нуля,
вдень 21-26°, на Закарпатті 23-28°
тепла. У вівторок в окремих регіонах грозові дощі. Температура
вночі 12-17°, у горах 9-11° вище
нуля, вдень 23-28°, на Закарпатті
до 29° тепла.
У середу-четвер у другій половині дня місцями короткочасний
дощ, гроза. Температура вночі істотно не зміниться, а вдень підвищиться на 1-3°.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

