ПРИВІТАННЯ

Колектив служби статистики щиро вітає
інженера служби

Оксану Миколаївну ЩИРБУ
із Днем народження!
Нехай для тебе квітне цілий світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
І доля подарує безліч літ,
Здоров’я, щастя, радості й надії!
Хай усмішка в очах іскриться,
Пісень веселих грає водограй,
Нехай весна тобі насниться
І щастя переллється через край!
Колектив відділу перевезень та первинна профспілкова
організація апарату ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень” вітають диспетчера
поїзного відділу перевезень

Зінаїду Филимонівну ЛЕВИЦЬКУ
із 50-річчям!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
Колектив станції Зборів щиро вітає чергову по станції

Надію Іванівну САРАНЧУК
із 55-річчям!
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!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
Колектив Чопської виробничої дільниці Львівської
механізованої дистанції навантажувальнорозвантажувальних робіт щиро вітає заступника
начальника дистанції

Олександра Васильовича ЛОМОВА
із 60-річчям!
Вам зичимо у цю липневу днину
Людського щастя й хатнього тепла,
Щоб не спіткала Вас лиха година,
Щоб радість доля принесла!
І хай сьогодні наші привітання
У серці залишають добрий слід,
Отож прийміть найкращі побажання
Здоров’я й щастя на многая благая літ!
Керівництво та профспілковий комітет
Ужгородської дистанції сигналізації і зв’язку вітають
головного інженера дистанції

Ярослава Васильовича МЕЛЕНЯ
із 60-річчям, яке він відзначатиме 20 липня!
Нехай зоря щасливо Вам сіяє,
Нехай здоров’ям Вас втішають днини,
Літа зародять радістю й добром!
До Вас, як до прекрасної людини –
Схиляємось душею і чолом!
Везіння Вам великого бажаєм,
Здобутків гарних, сили на сто літ!
Нехай Вам сам Господь допомагає
Зробити кращим непростий цей світ!
Організація ветеранів Управління Львівської залізниці
вітає пенсіонерів
із 80-річчям!

Галину Федорівну КОРЧАГІНУ
із 70-річчям!

Ольгу Іванівну САВКУ
із 60-річчям!

Ольгу Євгенівну БОРТНИК
Марію Іванівну ФЕНИК
Хай мудрість літ не стане тягарем
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!

Дорога мама Світлана, сестри Юлія, Наталія,
швагро Михайло і племінники Ярослава,
Богдан, Олександра вітають

Дмитра ХАРЧУКА і Тетяну ХВІЩУК
із одруженням!
Під дзвони весільні в цей радісний час
Від щирого серця вітаємо Вас!
Ми хочемо Вам усіх благ побажати,
Щоб Ви були дружні, успішні, багаті!
Іще неодмінно щасливі й здорові,
Щоб завжди жили у ладу і любові!
Хай разом всі справи даються Вам легко,
Та гарні сюрпризи приносить лелека!
Дружина Ірина, сини Василь та Михайло,
невістки Ольга та Галина, онучки Дарія, Вероніка та
Ангеліночка вітають коханого чоловіка, дорогого
і люблячого батька, терпеливого і ласкавого дідуся,
машиніста хопер-дозаторної вертушки

Василя Івановича ГАВІЯ
із 60-річчям!
Зичимо здоров’я від води джерельної,
Багатства – від землі святої,
Неба голубого, хліба запашного,
Радості від дітей, поваги від людей!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай усе в житті удається,
Хай щастя завжди Вас знаходить,
Хай Вас зігріває людська доброта
За все, що зробили за свої літа,
Щоб Ваші стежини стелив дивосвіт
На многая, многая, многая літ!
Керівництво та профспілковий комітет ВП “Львівська
механізована дистанція навантажувальнорозвантажувальних робіт” вітають заступника
начальника дистанції по Чопській дільниці

Олександра Васильовича ЛОМОВА
із 60-річчям!
Бажаєм Вам, щоб кожне привітання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!
Рада ветеранів війни та праці локомотивного депо
Мукачево вітає ветеранів

Людмилу Олександрівну ПРОКОЛОВУ
Емеріха Берталоновича КОМАРА
Івана Івановича КОСТИКА
із 80-річчям!
Від щирого серця бажаєм здоров’я
Без нього не милі всі добрі діла,
В здоров’ї – багатство, і радість, і сила!
А більшого щастя на світі нема!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №515782, видане ВП “Локомотивне
депо Мукачево” у 2013 р. та права машиніста №012992,
видані ВП “Служба локомотивного господарства” у 2011 р.
ЛЮБАСУ М.В.
● Договір добровільного медичного страхування №20-1003-41235, виданий СК “Нафтагазстрах” ФЕДЧУК М.Б.
● Договір добровільного медичного страхування №20-1003-31023, виданий СК “Нафтагазстрах” ОРДЕСІ В.В.
● Посвідчення ЛВ №464113, видане ВП “Станція Львів” у
2013 р. ВІТІВУ Б.Р.
● Договір СК “Нафтагазстрах” №03-01-03-07364
(№2007/01), виданий ВП “Вокзал станції Львів” у 2007 р.
КРИШТАЛЬ В.В.
● Посвідчення ЛВ №460712, видане ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №3” у 2012 р.
та приміський квиток ф.4 №195318, виданий квитковим
бюро ст. Рівне у 2014 р. ГОРЕЦЬКОМУ П.І.
● Договір №20-10-03-32-392, виданий СК “Нафтагазстрах”
у 2012 р. ГАВРИШКІВУ В.Ю.
● Договір СК “Нафтагазстрах” №20-10-03-32-390, виданий
ВП “Підзамчівська дистанція колії” у 2012 р. ПАЛІЮ І.В.
● Договір №30-12-00-28812, виданий СК “Нафтагазстрах”
ГОНЧАРОВІЙ М.Д.
● Посвідчення ЛВ №345371, видане ДЗ “Клінічна лікарня”
у 2008 р. ГАЛАЗ М.П.
● Посвідчення ЛВ №539296, видане ВП “Львівська дистанція зв’язку” у 2013 р. БАКУМ М.П.
● Посвідчення ЛВ №489853, видане ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2013 р. СКІП Г.М.

Колектив служби кадрової та соціальної політики
вітає секретаря служби

Галину Йосипівну БОРОДУЛІНУ
із Днем народження!
Ще ти набираєш силу,
Заполонюючи багатьох красою!
Твій образ ласкавий і милий
Наповнений світлою мрією!
Бажаємо бути коханою далі,
Ще пишніше розквітнути!
Не знаючи прикрощі та фальші,
Йти по вірному шляху!
Хай роки біжать чередою
І прискорюють біг поспішаючи!
Знаємо, буде завжди молодою
Чуйна, добра душа.
Колектив станції Хирів щиро вітає старшого
квиткового касира

Оксану Остапівну КАЛЬНИЦЬКУ
із 50-річчям!
З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!
Хай оминають Вас тривоги
Хай Бог дасть щастя на путі
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Колектив відділу перевезень та первинна профспілкова
організація апарату ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень” вітають оператора
при черговому по дирекції

Світлану Вікторівну ТАТАРІНЦЕВУ
із 50-річчям, яке виповниться 19 липня!
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Здійснюються завжди заповітні мрії!
Хай палають в серці почуття високі,
І дарує доля повні щастям роки!
Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці
із 80-річчям!

Іллю Леоновича МОСКАЛЯ
Дмитра Петровича МЕЛЬНИЧУКА
із 70-річчям!

Галину Михайлівну ТЕЛІЩУК
із 60-річчям!

Ольгу Дмитрівну ПАНЬКІВ
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла!
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 18–24 липня 2014 р.
Упродовж 18-24 липня на більшій частині території Львівської
залізниці переважатиме тепла, час від часу нестійка погода. У
п’ятницю хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ,
на Львівщині, Івано-Франківщині, Буковині, Тернопільщині короткочасні дощі, місцями грози. Вдень на більшій частині території
короткочасні дощі, місцями грози. На Волині, Рівненщині переважно без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, при
проясненнях до 30°, на Закарпатті 27-32° тепла.
У суботу вночі на Івано-Франківщині, Тернопільщині, Буковині
короткочасні дощі, місцями грози, вдень переважно в горах та на
Прикарпатті місцями короткочасні дощі, гроза. Температура вночі
12-17°, в горах місцями 9-11°, вдень 24-29°, на Закарпатті 28-33°
тепла. У неділю здебільшого без опадів, лише вдень в горах та на
Закарпатті короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі
11-16°, в горах місцями 8-10°, вдень 26-31°, на Закарпатті 28-33°
тепла. У понеділок в горах , вдень і на заході Львівщини, Волині,
Закарпаття місцями короткочасний дощ, гроза. Температура
вночі 13-18°, у горах місцями 10-12° вище нуля, вдень 27-32°, на
Закарпатті 29-34° тепла.
У вівторок на більшій частині території залізниці короткочасні
дощі, місцями зливи з грозами. Температура вночі 14-19°, вдень
21-26, місцями при проясненнях 27- 29° тепла. У середу-четвер
переважно в горах місцями короткочасні дощі, гроза. Температура
вночі 12-18°, вдень 26-31°, на Закарпатті 29-34° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Колектив Об’єднання ветеранів війни та праці
Львівської залізниці глибоко сумує з приводу смерті ветерана залізничного транспорту, колишнього заступника
начальника служби перевезень, учасника ВВВ тилу
ТОМАШКЕВИЧА Костянтина Івановича
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.

