ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів управління залізниці щиро вітає
колишнього техніка служби будівельно-монтажних
робіт та цивільних споруд

Іраїду Никифорівну ЄРМАКОВУ
зі 100-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!
Адміністрація та профспілковий комітет Бродівської
дистанції колії щиро вітають начальника цеху
виробничих майстерень дистанції

Романа Григоровича КІРИКА
із ювілеєм!
Минають дні, летять хвилини,
І людям непідвладний час,
В цю літну, теплу, світлу днину
Чудовий ювілей у Вас!
Хай днів нових ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень!
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий, незабутній день!
Профспілковий комітет ВП “Львівська механізована
дистанція навантажувально-розвантажувальних
робіт” щиро вітає слюсаря-ремонтника 5 розряду
дистанційної майстерні

Петра Івановича ЛУЦАКА
із 60-річчям!
Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
То ж хай у Вас їх ще буде багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток й добро,
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!

Провідний інженер з охорони праці служби перевезень
Наталя Паночко та інженер з охорони праці
І категорії господарської служби Олена Матросова
щиро вітають начальника сектора охорони праці
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”

Олену Олександрівну ЄФІМОВУ
із 55-річчям!
Нехай для тебе квітне цілий світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
І доля надсилає 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!
Служба комерційної роботи та маркетингу сердечно
вітає інженера контрольно-ревізійного відділу служби

Сергія Олексійовича РОДІНА
із 60-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!
Рада ветеранів війни та праці Коломийського
залізничного вузла щиро вітає ветеранів праці
із 70-річчям!

Казимира Михайловича ВЕНГРИНОВСЬКОГО
із 80-річчям!

Василя Дмитровича КУШНІРЧУКА
Вітаємо щиро у день ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

Дякую за розуміння та допомогу
Життєва дорога у кожної людини своя і, на
жаль, дуже непередбачувана, тому найстрашніше, коли у двері несподівано стукає біда...
Так склалося і в мене, багато років я хворію
на важку недугу, яка весь час прогресувала і потребувала довготривалого інтенсивного лікування та великих матеріальних коштів, яких
у мене та моєї сім’ї не було.
На щастя, світ не без добрих людей, тож завжди знайдуться ті, хто підставить плече у хвилини розпачу. Уже
впродовж тривалого часу я застрахований у страховій компанії “Нафтагазстрах” і переконався, що вона справно виконує свої зобов’язання щодо медичного страхування. Тож
у важку хвилину звернувся до неї за допомогою. У жовтні
Реклама

2013-го та у травні 2014 року СК “Нафтагазстрах” надала
мені необхідну матеріальну допомогу на лікування.
Від щирого серця висловлюю подяку генеральному директору компанії “Нафтагазстрах” Антону Олександровичу
Кіяшку, керівнику львівської філії Михайлу Юліановичу
Яворському та всьому колективу страхової компанії за розуміння і допомогу.
Нехай Бог оберігає вас усіх та посилає міцне здоров’я,
родинне тепло, благополуччя, щасливу долю. Велике спасибі вам за те, що переймаєтеся чужими бідами, приходите
на допомогу всім, хто цього потребує.
Із великою вдячністю та повагою
Ігор ПАЙОНЧКІВСЬКИЙ зі сім’єю
м. Львів

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Приміський квиток ф.4 №013737, виданий
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2013 р.
ХОДЯКЕВИЧ І.В.
● Посвідчення ЛВ №478467 (2013 р.) та приміський
квиток ф.4 №194884 (2014 р.), видані ВП “Ремонтне
вагонне депо Здолбунів” ШЕВЧУКУ Є.Я.
● Посвідчення ЛВ №525749, видане
ВП “Локомотивне депо Чернівці” у 2013 р.
САМОЙЛЕНКО Д.Є.
● Дозвіл на зброю, виданий УМВС України на
Львівській залізниці у 2010 р. ПИЛИПЧАКУ Ю.В.
● Службовий квиток ф.4 №138114, виданий
ВП “Стрийська дистанція електропостачання” у
2014 р. РАВЛІНКУ І.І.
● Посвідчення ЛВ №504200, видане
ВП “Рівненська дистанція колії” у 2013 р.
ПАСІЧНИК Н.Р.
● Договір СК “Нафтагазстрах” №30-12-0000-7168, виданий ВП “Львівська дистанція захисних
лісонасаджень” у 2012 р. ПОЛЯКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №533491, видане
ВП “Експлуатаційне вагонне депо Ковель” у
2013 р. СЛУЧИКУ Б.В.
● Посвідчення ЛВ №511533, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
у 2014 р. МАНИЧ Л.Н.

Колектив служби охорони праці щиро вітає
начальника сектора охорони праці
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”

Олену Олександрівну ЄФІМОВУ
із ювілеєм!
Від усього серця бажаємо Вам, Олено
Олександрівно, міцного здоров’я, подальших здобутків на життєвому шляху,
успіхів, достатку, добра і тепла. Нехай
завжди у Ваших очах іскриться усмішка,
друзі та рідні дарують тільки радість.
Нехай душа завжди співає, а для печалі
щоб місця не було. Хай кожен день Вашого
життя буде світлим, хай здійснюються
всі Ваші мрії та бажання!
Служба перевезень щиро вітає інженера
контрольно-ревізійного відділу

Сергія Олексійовича РОДІНА
із 60-річчям!
Всього, що прекрасного є у житті,
Від щирого серця бажаємо всі!
Хай щастя панує у Вашому домі,
І радість хай буде завжди,
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!
Дружина Ганна, дочка Уляна зі сім’єю, дочка Олена зі
сім’єю, сім’я Черкасів, сім’я Іванівих, сім’я Мартинів,
сім’я Перегінців вітають оператора цеху дефектоскопії
Львівської дистанції колії

Ігоря Васильовича ПЕРЕГІНЦЯ
із 60-річчям, яке він святкує 10 серпня!
Тату рідний, любий наш дідусю,
Ви в нас є – і милий наш цей світ!
Хай Вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть на радість нам сто літ!
Хай ніколи не болять Вас руки,
Старість хай обходить повсякчас,
Тільки радість хай приносять внуки,
І всі люди поважають Вас!
Колектив цеху дефектоскопії ВП Львівської дистанції
колії вітає майстра цеху

Любомира Ігоревича ШОМОНКУ
і його наречену Віру Вікторівну
з 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!
І ще неодмінно щасливі й здорові,
Щоб завжди жили у ладу і любові!
Хай разом всі справи даються Вам легко,
Та гарні сюрпризи приносить лелека!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 8-14 серпня 2014 р.

Упродовж 8-14 серпня на більшій частині території залізниці переважатиме дуже тепла, проте час від часу нестійка погода. У п’ятницю мінлива хмарність, на Закарпатті
короткочасні дощі, вдень із грозами, у другій половині
дня дощитиме на більшій частині території магістралі,
місцями грози. При грозах можливі шквалисті посилення
вітру. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31° тепла, на
Закарпатті та в західних районах Львівщини 23-28° вище
нуля, у горах уночі місцями 7-12°, вдень 20-25° тепла. У суботу мінлива хмарність, вдень на більшій частині території
залізниці короткочасні дощі, місцями грози. Температура
вночі 12-17°, у горах місцями 9-11° вище нуля, вдень 2328°, на Буковині, у східних районах Тернопільщини до 30°
тепла. У неділю вдень переважно без опадів. Температура
вночі 12-17°, вдень 25-30°, місцями при проясненнях до
32° тепла, у горах уночі місцями 9-11°, вдень 23-28° вище
нуля.
У понеділок без опадів. Температура вночі 13-18°, на
Волині, Закарпатті до 20° тепла, вдень 28-33°, у горах 2328° тепла. У вівторок вдень на всій території магістралі
короткочасні дощі, грози. Температура вночі 15-20°, вдень
22-28° вище нуля, на Івано-Франківщині, Буковині, у східних районах Закарпаття до 30° тепла. У середу короткочасні опади, грози переважно на Закарпатті та в горах.
Температура вночі 10-15°, вдень 25-30° тепла. У четвер на
більшій частині території залізниці короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28° вище
нуля, у горах 17-22° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

