ПРИВІТАННЯ

Колектив станції Глинна-Наварія ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень” щиро вітає начальника станції

Анну Василівну СЕМЕНЕНКО
із 55-річчям!
Бажаєм Вам сонця на життєвій ниві
І вірних друзів завжди на путі,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде у Вашім житті!
Нехай квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі мрії,
І доля посилає многа літ
Здоров’я, щастя, радості й надії!
Організація ветеранів управління Львівської залізниці вітає

Надію Вікторівну ЧМИХОВУ
із 60-річчям!
Нехай Вам завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

Д

о Дня профспілки залізничників і транспортних будівельників України працівники вокзалу
станції Тернопіль організували поїздку на Дністровський каньйон.
“Ми побачили унікальні природні краєвиди, покаталися на катері, відвідали на березі Дністра
Бакотський Михайлівський печерний скельний чоловічий монастир”, – розповіла ініціатор поїздки, голова профкому вокзалу станції Тернопіль Любов Баталкіна. – Такі пізнавальні екскурсії рідним краєм для працівників
нашого вокзалу організовуємо щороку до Дня профспілки. Усі працівники повертаються задоволеними та з
приємними враженнями”.
ПОГОДА

Прогноз погоди на 15-21 серпня 2014 р.
Упродовж 15-21 серпня на більшій частині території залізниці переважатиме помірно тепла,
проте час від часу нестійка погода. У п’ятницю
хмарно з проясненнями, вночі сильний дощ, місцями зливи з грозами, подекуди град та шквали.
Температура вночі 13-18°, вдень 20-25° тепла.
У суботу мінлива хмарність, вночі місцями, а вдень на більшій частині території залізниці короткочасні дощі, грози, подекуди град.
Температура вночі 10-15°, у горах місцями 7-9°
вище нуля, вдень 20-25°, на Буковині, у східних
районах Тернопільщини і Рівненщини до 27° тепла. У неділю місцями короткочасні дощі, вдень з
грозами. Температура вночі 12-17°, вдень 17-22°
тепла.
У понеділок без опадів. Температура вночі 7-12°,
у горах місцями 4-6° вище нуля, вдень 21-26° тепла. У вівторок на Волині, Львівщині та в горах місцями короткочасний дощ, на решті території магістралі без істотних опадів. Температура вночі
9-14° вище нуля, вдень 22-27°, на Волині, Львівщині
та в горах 18-23° тепла, на Івано-Франківщині,
Буковині та в східних районах Закарпаття 25-30°
тепла. У середу без опадів. Температура вночі 712°, вдень 24-29° вище нуля, на Закарпатті вночі
9-14°, вдень 25-30° тепла. У четвер зі заходу на решту території залізниці поширюватимуться короткочасні дощі, місцями з грозами. Температура
вночі 11-16°, вдень 22-28° вище нуля, у східних регіонах магістралі до 30° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Реклама

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення №2000290, видане Львівським коледжем транспортної інфраструктури у 2013 р.
ХАРКУ В.В.
● Договір СК “Нафтагазстрах”
№20-10-03-47925, виданий ВП
“Рівненська дирекція залізничних
перевезень” у 2012 р. КОВАЛЬ Т.В.
● Посвідчення ЛВ №548283, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2013 р. ПІДКУЙМУСІ О.І.
● Посвідчення ЛВ №501209, видане ВП “Колійна машинна станція
№125” у 2012 р. ГАРАСІЮ М.Б.
● Приміський квиток ф.4 №196903,
виданий ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у 2014 р.
ПРИСАКАРУ А.А.
● Посвідчення ЛВ №476719, видане ВП “Ужгородська дирекція
залізничних перевезень” у 2012 р.,
та приміський квиток ф.4 №202273,
виданий квитковим бюро ст.
Мукачево у 2014 р. ЛАШКАЮ І.І.
● Посвідчення ЛВ №482312, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Чернівці” у 2013 р. ГАЙНУЦІ М.І.
● Посвідчення ЛВ №547608, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2013 р. ПІДГІРНОМУ Б.З.
● Договір СК “Нафтагазстрах”
№20-10-03-24139, виданий КЕКЛЯКУ С.В.
● Посвідчення ЛВ №501311, видане ВП “Колійна машинна станція
№125” у 2013 р. НІЗЬОЛКУ В.Л.
● Посвідчення ЛВ №501847, видане ВП “Локомотивне депо ЛьвівЗахід” у 2012 р. РОМАНУ В.І.
СПІВЧУТТЯ

Колектив відділу з організації тендерних закупівель висловлює щирі співчуття начальнику сектора із закупівлі робіт
Жанні Петрівні Мироновій з
приводу тяжкої втрати – смерті батька ГРИВНАКА Петра
Михайловича.
Колектив ДЗ “Клінічна лікарня” ДТГО “Львівська залізниця”
з глибокою скорботою зустрів
звістку про смерть після важкої
довготривалої хвороби нашого
колеги, лікаря ортопедо-травматологічного відділення
ВАСІНА
Сергія Миколайовича.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким.

Колектив ВП “Локомотивне депо Чернівці” вітає заступника
начальника депо з матеріально-технічного постачання

Петра Миколайовича ЛІЧМАНА
із 55-річчям!
Шановний Петре Миколайовичу!
Прийміть від колективу локомотивного
депо щирі вітання з ювілейною датою!
Від душі зичимо Вам міцного здоров’я,
сімейного щастя, благополуччя та невичерпної енергії.
Хай у Вашому домі завжди панують мир, любов і тепло родинних
взаємин, у серці – доброта, а у справах – мудрість та натхнення.
Хай доля й надалі буде прихильною до Вас, даруючи радість, удачу,
вірних і надійних друзів.
Хай добрий настрій, незгасний оптимізм та надія будуть Вашими
супутниками у свята і будні.
Колектив служби кадрової та соціальної політики щиро вітає
заступника начальника служби кадрової та соціальної політики

Тараса Юрійовича ЗАЙЦЕВА
та чергову по станції Скнилів

Зоряну Олександрівну ЛЕВИЦЬКУ
із днем одруження!
Вам, молодята, у цей день бажаємо
Усього, що найкращого у серці маємо!
Хай виправдовує життя усі Ваші надії,
Хай втілюються задуми і здійснюються мрії,
Хай Ваша молодість ніколи не минає,
І не минають щастя, радість і добро,
Хай вічними гостями дім Ваш заселяють
Кохання, злагода і двох сердець тепло!
Мама Софія, батько Володимир, дружина Надія, дочка Мар’яна
щиро вітають дорогого сина, коханого чоловіка і люблячого батька

Зіновія Володимировича РАТУШНОГО
із 40-річчям!
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
Хай добро не оминає хату,
Як не оминає світ весна!
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує сотню літ!
Колектив ВП “Пасажирське вагонне депо Тернопіль”
вітає помічника начальника депо з кадрів

Олега Михайловича КОВАЛЯ
із 60-річчям!
Вам зичимо у цю серпневу 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, щастя на многая і благая літа!
ОГОЛОШЕННЯ

Дочірнє підприємство “Енергомонтажний поїзд №707”
запрошує на роботу:
– інженерів контактної мережі;
– начальника технічного відділу;
– лінійних механіків.
Оплата праці висока.
Довідкову інформацію можна отримати
за тел. (044)538-03-42; (068)597-24-29.

