ПРИВІТАННЯ

Колектив відділу з організації тендерних закупівель
від щирого серця вітає економіста відділу

Колектив служби статистики щиро вітає економіста
Тернопільського відділу служби статистики

Оксану Ігорівну ГРЕЧУХ

Валентину Іванівну ЛЕВИЦЬКУ

із Днем народження!
З Днем народження вітаємо,
Від усього серця ми бажаємо
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку!
Хай посміхається життя,
Та буде кращим майбуття!
Колектив стрілецької команди ст. Сарни ВП “Перший
загін воєнізованої охорони” вітає колишнього
провідника службової собаки, ветерана праці

Василя Романовича БАЦАНА
із 88-річчям!
Від щирого серця бажаємо здоров’я,
Без нього немилі всі добрі діла,
В здоров’ї – багатство, і радість, і сила,
А більшого щастя на світі нема!
А Ваша енергія, мудрість та сила
Нехай не згасають ніколи з літами,
Душа ж Ваша, чиста, велика й красива,
Та посмішка щира хай буде між нами!
Служба контролю та внутрішнього аудиту залізниці
вітає старшого ревізора служби

Мирона Івановича КУТНИКА
із ювілеєм!
Прийшла до Вас знаменна дата
В калиновім намисті літ,
Слова найкращі хочем передати,
Палкий і щирий шлем привіт!
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонце ясне
Вас зігріває щастям і любов’ю!
Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає із ювілеєм ветеранів праці
дирекції
із 80-річчям!

Ганну Степанівну ПРОКУРАТ
Лідію Петрівну ТРУШ
Анну Василівну ІВАСИК
Зіновію Франківну БИРИЧ
Марію Петрівну ТРУШ
із 70-річчям!

Марію Олексіївну БЕРЕЗУ
Володимиру Дмитрівну ПУНЬКО
Оксану Михайлівну ГРИНИК
Ольгу Степанівну СТУПНИЦЬКУ
із 60-річчям!

Ольгу Іванівну ЗЕЛЕНКО
Марію Купріянівну БАРАБАШ
Мирославу Василівну ОНИСЬКІВ
Марію Йосипівну МАРТИНЮК
Таїсію Андріївну МАКСИМІВ
Хай в добрі і здоров’ї проходять літа,
Хай повага стрічається всюди,
Хай на полі життя колосяться жита,
І цінують за працю Вас люди!
Рада ветеранів війни та праці ВП “Пасажирське
вагонне депо Львів” вітає ветеранів праці
із 80-річчям!

Мирослава Івановича ІВАНИШИНА
із 75-річчям!

Марію Миколаївну БАРДИН
Любов Мартинівну МООС
із 70-річчям!

Івана Івановича КИСИЛИЧИНА
Стефанію Яківну САРЧЕНКО
Володимира Івановича СОРОКУ
із 60-річчям!

Катерину Василівну БІЛИК
Марію Іванівну ПШЕНИЦЬКУ
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!

із Днем народження!
Нехай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
І добро не оминає хату,
Як не минає світ весна!
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!

Степанію Ярославівну ЖАЛІВЦІВ
із 80-річчям!
Ми любим Вас дуже і щиро вітаєм,
Найкращі бажання в цей день посилаєм,
Низенько вклоняємось, просимо в долі,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі!
За кожного з нас, хто далеко, хто близько,
Всі Ваші тривоги і світлі думки,
Спасибі за все, і уклін Вам низенький,
Здоров’я і щастя на довгі роки!
Вокзал станції Львів, квиткові касири приміського
вокзалу щиро вітають свою колегу

Ганну Анатоліївну ТРИФОНОВУ
із ювілеєм!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і щастя Вам бажаєм!
Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збуваються бажання, мрії, думки,
Щоб радісний настрій у серці не гас,
А щедрая доля всміхалась на раз!

Відокремлений підрозділ “Дорожня ремонтноексплуатаційна автобаза” ДТГО “Львівська залізниця”
надає послуги з ремонту та обслуговування
легкових і вантажних автомобілів:
- діагностика автомобіля; - технічне обслуговування;
- ремонт ходової частини; - ремонт двигунів;
- ремонт радіаторів системи охолодження вантажних
автомобілів; - послуги шиномонтажу;
- електрогазозварювальні роботи; - слюсарні роботи;
- токарні роботи.
Адреса: м. Львів, вул. Талліннська, 69а.
Телефони для довідок:
226-19-22, 226-19-31, 096-476-40-54,
факс 226-19-32.
У ДТГО “Львівська залізниця” створено та функціонує антикризовий енергетичний штаб оперативного
реагування.
При виникненні нестандартних ситуацій звертатися за
телефонами:
- 226-40-06 – диспетчер служби електропостачання
- 226-80-45 – диспетчер ВП “Енергозбут”.

У п’ятницю мінлива хмарність, без опадів.
Температура вночі 6-11°, у горах місцями
2-5° вище нуля, вдень 17-22°, на Закарпатті
19-24° тепла. Упродовж вихідних без опадів,
лише вдень у неділю на Закарпатті, Львівщині,
Волині місцями невеликий дощ. Температура
вночі 7-12°, у горах місцями 3-6° вище нуля,
вдень 20-25°, у горах 19-22° тепла. У неділю
вночі 9-14°, у горах місцями 6-8° вище нуля,
вдень 21-26° тепла.
У понеділок-вівторок на Закарпатті, Львівщині, Волині та Рівненщині місцями короткочасний дощ, можливі грози. У понеділок вночі
10-15°, у горах місцями 7-9° вище нуля, вдень
22-27° тепла. У вівторок вночі 9-14°, вдень
22-27° тепла. У середу-четвер на більшій частині території магістралі без істотних опадів,
лише у західних районах Волині, Львівщини
місцями невеликий дощ. Температура вночі
8-14°, у горах місцями 4-7° вище нуля, вдень
22-28°, у горах 19-21° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Бориса Талимоновича ПАВЛЮКА
Ольгу Михайлівну САХАРУК
Євгенію Петрівну СТЕПАНЮК
Петра Степановича НЕСТЕРУКА
Марію Миколаївну КОСТЬ
із 60-річчям!

Ольгу Миколаївну САВЧЕНКО
Марію Євгеніївну МАЛИНОВСЬКУ
Тетяну Петрівну ПОТАПЧУК
Ганну Антонівну МАСЛЕНКО
Надію Іванівну ШЕВЧЕНКО
Людмилу Василівну ГЛУШКО
Добра та радості бажаєм,
Здоров’я Вам на всі літа,
Хай сонце повсякчас Вам сяє,
Хай квітне в серці доброта!
Хай буде щастя в Вашій долі,
Хай обминає Вас журба,
Бажаєм Вам у ріднім домі
Затишку, спокою й тепла!
Регіональна Рада ветеранів війни та праці
ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних
перевезень” вітає членів Ради ветеранів

Ірину Василівну АРОНЕЦЬ
Людмилу Сергіївну ПЛАКСІЙ
Ганну Антонівну ВАЛЬКО
Єремія Григоровича ЦЕПЕНДУ
Михайла Васильовича МІЛЕРА
Олександру Петрівну ЧЕПИГУ
Ларису Василівну КУХЛЕВСЬКУ

ОГОЛОШЕННЯ

Прогноз погоди на 29 серпня - 4 вересня 2014 р.

Євгена Євгенійовича СОКОЛОВСЬКОГО
Григорія Володимировича МАРЧЕВСЬКОГО
із 70-річчям!

Доньки Ольга, Любов, Анна, Галина, зяті Василь,
Василь, Зіновій, Володимир, син Володимир
та невістки Світлана, Ірина, внуки та правнуки
вітають дорогу матусю, улюблену бабусю

ПОГОДА

Рада ветеранів війни та праці Рівненської дирекції
залізничних перевезень вітає із ювілеєм ветеранів дирекції
із 80-річчям!

Реклама

із Днем народження!
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!
СПІВЧУТТЯ

Колектив дорожньої стоматологічної поліклініки
висловлює щирі співчуття головному лікарю Роману
Богдановичу Поташнику з приводу смерті матері.
У ці скорботні дні схиляємо голови, сумуємо разом із
Вами і поділяємо біль непоправної втрати найдорожчої
для Вас людини. Вічна пам’ять та вічний спокій її душі.
Колектив ДЗ “Клінічна лікарня” ДТГО “Львівська залізниця” висловлює щире співчуття заступнику головного
лікаря з медичної частини Наталії Іванівні Треліс з приводу важкої втрати – смерті її чоловіка ТРЕЛІСА Юрія
Карповича.
Сумуємо разом із родиною та близькими.

