ПРИВІТАННЯ

Дружина Іванна, донька Ірина з чоловіком Андрієм,
син Роман з дружиною Лесею, онуки Оленка, Сергій та
Андрій вітають люблячого чоловіка, дорогого батька
та дідуся, колишнього начальника резерву
локомотивних бригад локомотивного депо Львів-Захід

Дочка Маруся і син Роман щиро вітають найдорожчу
у світі матусю, розподілювача робіт
ВП “Ходорівська дистанція колії”

Євгена Михайловича БІЛЕНЬКОГО

із Днем народження!

із 70-річчям!
Летять роки, і їм немає спину,
За ними мудрості великий зміст,
Сьогодні сімдесяту верховину
Здолали Ви, мов справжній альпініст!
За пройденим не варто сумувати,
попереду – прекрасна ще пора!
Хай щедрим буде ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Колектив ВП “Мостобудівельний поїзд №61”
вітає начальника підрозділу

Костянтина Павловича ІЩУКА
із 55-річчям!
Бажаємо трудових успіхів і вагомих
здобутків на трудовій ниві,
міцного здоров’я, радості і добробуту!
Тепло та ніжність почуттів
Нехай наповнять серце щастям!
Хай все складається в житті
Якнайгарніше, якнайкраще!
Дружина Оля, батьки Марія, Михайло, Рома та
Андрій, брати з дружинами, племінники і похресники
вітають коханого чоловіка, сина, зятя, брата,
начальника відділу експлуатації служби
локомотивного господарства

Романа Михайловича КУРИЛЯКА
із 30-річчям!
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!
Щоб серце твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро!
Краси і наснаги, здоров’я без ліку,
І довгого-довгого щедрого віку!
В день народження твій ми з тобою радієм
І сердечно бажаємо, щоб збулись твої мрії!
Щоб пливло тобі щастя з роси і води,
Щоби жить – не тужить і не знати біди!
Об’єднана Рада ветеранів війни і праці Львівської
залізниці сердечно вітає колишнього машиністаінструктора локомотивного депо Львів

Михайла Степановича ГАРАГУЗА
із 80-річчям!
Хай кожен день дарує радість,
Нехай про Вас забуде старість,
Здоров’я Вам, любові, сили,
Безмежно світлих небосхилів!
Хай береже Господь Вас від біди
Сьогодні, завтра і завжди!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 10-16 жовтня 2014 р.
Упродовж 10-16 жовтня на більшій частині території залізниці переважатиме тепла та суха погода.
У п’ятницю мінлива хмарність, без
опадів. Вітер південно-східний слабкий, у східних регіонах помірний.
Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°
вище нуля, на Закарпатті, Львівщині,
Волині місцями до 22° тепла, у горах
місцями 11-16° із позначкою плюс.
Упродовж вихідних малохмарно, без
опадів. Вітер південно-східний, південний слабкий. Температура вночі
6-11° вище нуля, вдень 17-22, у горах
місцями 12-17° вище нуля.
У понеділок-вівторок знову буде
сухо, у вівторок дещо потеплішає:
вночі 8-13° вище нуля, вдень 18-23°, на
Закарпатті 20-25° тепла.
Надалі з наближенням атмосферного фронту зі заходу можливі невеликі опади у вигляді мряки, дощу.
Температура вночі 8-13°, вдень у середу 16-21°, на Закарпатті 18-23° тепла.
У четвер удень 13-18° вище нуля, на
Закарпатті 15-20° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Катерину Миколаївну ШОРОБУРУ
Низенько до ніг Ваших, мамо, схилюся,
Ми в вічнім боргу перед Вами, матусю!
Ми дякуєм щиро за руки робочі,
За рідні, ласкаві, турботливі очі,
За душу привітну і щире серденько,
За те, що найкраща у світі Ви, ненько!
Здоров’я міцного бажаємо, мила,
Щоб Ви були завжди здорові й щасливі!
Живіть же, матусю, ще років до ста,
Бо світ цей, рідненька, без Вас – сирота!
Колектив ВП “Стрийська дистанція сигналізації
і зв’язку” від усієї душі вітає досвідченого керівника,
розумну і чуйну людину – начальника служби
сигналізації і зв’язку

Романа Євгеновича ЗАЛІЗНЯКА
із ювілеєм!
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку,
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
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!
Керівництво та профспілковий комітет
експлуатаційного вагонного депо Ужгород вітають
бригадира механізованого пункту технічного
обслуговування вагонів Ужгород

Михайла Юрійовича ОЛЕНЯ
із 50-річчям!
Допоки сонце світить з висоти,
Птахи щебечуть, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти
І днем грядущим від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання та успіхи вінчають!
Рада ветеранів ВП “Локомотивне депо Львів-Захід”
вітає ветерана депо

Євгена Михайловича БІЛЕНЬКОГО
із 70-річчям!
Хай життя квітує, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч Ваші рідні й друзі!
Хай оминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Здоров’я міцного та неба ясного,
Щоб Ви не хворіли й родину любили!
Реклама

Чоловік Зіновій, дочка Катерина, дочка Леся
з чоловіком Віталієм, онук Максим сердечно вітають
кохану дружину, дорогу маму та бабусю

Надію Антонівну КУЗИК
із ювілеєм!
Ми дуже раді, що у Вас
Сьогодні славні уродини!
У цей осінній гарний час
Дозвольте привітати з ними!
Нехай Вас Бог благословля,
І від людей Вам буде шана,
А щедра матінка-земля
Дає наснагу Вам щорання!
А в особистому житті
Достатку зичим та любові,
І будьте в дні ці непрості
Завжди веселі та здорові!
Трудовий колектив ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” щиро вітає колегу, працівника депо

Станіслава Івановича ВИСЛОЦЬКОГО
зі 60-річчям!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Й багато в ній буде любові й тепла!
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина
На многії та благії літа!
ОГОЛОШЕННЯ

УМВС України на Львівській залізниці оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста
з охорони праці відділу матеріального забезпечення
управління.
Вимоги до посади:
– вища освіта відповідного професійного спрямування
не нижче бакалавра;
– вміння вільно орієнтуватися у специфіці правоохоронної діяльності;
– знання законів України;
– досконале володіння державною мовою;
– знання основних принципів роботи з комп’ютером
та відповідних програмних засобів.
Перелік документів: заява, особова картка П-2ДС,
автобіографія, копія паспорта, копія документів про освіту, декларація про доходи (форма №001ДС), дві фотокартки.
Документи подаються впродовж одного місяця з
дня опублікування оголошення за адресою: м. Львів,
79015, вул. Федьковича, 50а.
Телефони для довідок 226-52-06, 226-40-56.
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №509334, видане ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень” у 2014 р. ВОРОНОВСЬКОМУ В.М.
● Приміський квиток ф.4уч. №010787, виданий ВП “Перший
загін воєнізованої охорони” у 2013 р. ТЮТЮННИКУ М.А.
● Посвідчення ЛВ №536017, видане ВП “Чернівецька дистанція колії” у 2014 р. МАЛОМУ В.А.
● Приміський квиток ф.6 №184715, виданий квитковим бюро
ст. Ковель у 2014 р. ВОЙТУХУ В.Ф.
● Посвідчення ЛВ №545912 та приміський квиток
ф.4 №181551, видані ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у
2013 р. БАКУС М.В.
● Посвідчення ЛВ №328296, видане ВП “Локомотивне депо
Здолбунів” у 2009 р. СТЕПАНЮКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №484930, видане ВП “Дистанція сигналізації та зв’язку ст. Львів” у 2013 р. ТИМУРІ А.Р.
● Посвідчення ЛВ №535327 та приміський квиток ф.4 №184118,
видані ДЗ “Клінічна лікарня” у 2014 р. ІЛЬЧИШИНУ М.С.
● Договір СК “Нафтагазстрах” №20-10-03-44933, виданий у
2003 р. ПОМІРКУ Р.С.
СПІВЧУТТЯ

Працівники служб кадрової та соціальної політики та
сигналізації і зв’язку зі сумом сповіщають, що на 63 році
життя після тривалої хвороби відійшла у вічність колишній помічник начальника з кадрів та соціальних питань
ВП “Тернопільська дистанція сигналізації і зв’язку”
ЄЛЬЧАНІНОВА Валентина Сергіївна.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійної та поділяємо біль втрати зі всіма, хто знав, любив і
поважав Валентину Сергіївну.
Колектив спеціальної служби висловлює щире співчуття начальнику штабу цивільного захисту станції Стрий
Володимиру Григоровичу Ставицькому з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив юридичної служби ДТГО “Львівська залізниця” висловлює співчуття першому заступнику начальника юридичної служби Оксані Степанівні Шевчишин з
приводу тяжкої втрати – смерті матері.

