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ВП “Служба колії” щиро вітає заступника
начальника служби колії з економічних питань

Ольгу Олексіївну КУЛЬПУ
із 50-річчям!
Від щирого серця, з теплом і любов’ю
Бажаєм Вам щастя й міцного здоров’я!
У день березневий хай сонце Вам сяє
І блага всілякі Господь посилає!

Колектив апарату безпеки руху поїздів та автотранспорту
залізниці вітає пенсіонера апарату РБ, учасника бойових дій
Великої Вітчизняної війни, колишнього заступника головного
ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці,
почесного залізничника

Семена Миколайовича ХОДІНА
із 90-річчям та щиро бажає ювіляру:
Щоб Вас любили люди хороші,
Щоб не забракло ні хліба, ні грошей!
А щасливе довголіття
Привело Вас до століття!

Адміністрація та профспілковий комітет
ВП “Бродівська дистанція колії” щиро вітають голову профкому

12 березня цього року в Коломиї відбулася
непересічна подія, яка привернула увагу широкого кола шанувальників спорту. У залізничному спорткомплексі “Локомотив” ім. Петра
Федоровича запрацював сучасний зал для
занять боксом. Капітальний ремонт та закупівлю сучасного спорядження залу виконано
за кошти Львівської залізниці, “Фонду братів
Кличків” та компанії Nemiroff.
Участь в урочистому відкритті боксерського
залу взяли начальник Львівської залізниці Михайло
Мостовий, чемпіон світу з боксу за версією WBC
у суперважкій категорії Віталій Кличко та президент і голова ради директорів компанії Nemiroff
Олександр Глусь (на фото).
Тісна співпраця залізничників із титулованими
боксерами та відомим міжнародним брендом відбувалася в рамках соціальної програми “Спортивну
Україну будуємо разом!” Реалізація цієї програми
розпочалася у 2007 році і має на меті зробити заняття спортом більш доступними для українців,
незалежно від місця проживання, віку та статків. У
2008 та 2009 роках організатори провели конкурс
між державними та комунальними спортивними

установами за право володіти сучасними, добре
оснащеними спортивними залами. За результатами конкурсу впродовж 2009 року такі зали було
відкрито у Переяслав-Хмельницькому, Маріуполі та
Хмельницькому.
Відкриття боксерського залу в Коломиї на початку 2010 року дало старт новому етапу реалізації
соціальної програми “Спортивну Україну будуємо
разом!” Цей спортивний об’єкт залізниці було обрано не випадково, адже він відомий своїми славними
традиціями та багатою спортивною історією. Крім
того, Віталій Кличко та Володимир Глусь відзначили,
що запорукою успіху цього проекту у Коломиї став
конструктивний діалог із керівництвом Львівської
залізниці та органами місцевого самоврядування,
спільна точка зору партнерів на проблеми та потреби сучасного суспільства, особливо дітей та молоді.
У свою чергу Михайло Мостовий подякував компанії
Nemiroff, “Фонду братів Кличків” за плідну співпрацю, висловив сподівання, що заняття спортом у таких зразкових умовах примножуватимуть спортивну
славу ФСК “Локомотив” та України в цілому.
Докладніше про подію читайте
у наступному номері газети

Юрія Сергійовича МОРЕНОВА

із 60-річчям!
Вітаємо щиро у день ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею!
Хай радість приходить до Вашого дому,
Розвіявши сум, тривогу і втому.
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа, щасливої долі!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу й світлу путь!

Колектив станції Куликів сердечно вітає начальника станції

Сергія Івановича РОМАНЦЯ

із 30-річчям!
Нехай щастить Вам у житті,
І вдача буде наполеглива, завзята,
Хай в колі друзів та сім’ї
Яскравих днів буде багато!
Бажаємо щиро, щоб Вам таланило,
Щоб сонце удачі незмінно світило,
Щоб сяяла Ваша усмішка чудова
Й жилось Вам успішно, яскраво, чудово!

Колектив служби контролю та внутрішнього аудиту
щиро вітає старшого ревізора служби

Йосипа Бейловича ФЕРЕНЦІ

У зв’язку з приведенням до єдиної нумерації Львівської залізниці відбулася заміна
кодів автоматичного набору лінійних станцій
ВП “Чернівецька дистанція сигналізації і
зв’язку”:
Снятин
96-421-ХХ
Лужани
96-422-ХХХ
Ларга
96-423-ХХ
Вадул-Сирет
96-424-ХХХ
Мамалига
96-426-ХХХ
Глибока Буковинська 96-427-ХХ
Новоселиця
96-429-ХХХ
ВП “Ужгородський
ФСК “Локомотив” сумує
з приводу передчасної
смерті чергової по готелю стадіону “Локомотив”
м. Чоп
Будз
Віри Володимирівни
та висловлює щирі
співчуття
чоловікові
Роману Миколайовичу,
донькам Лесі і Наталці.

Відокремлений підрозділ “Дорожня ремонтно – експлуатаційна автобаза” надає такі
послуги населенню:
● перевезення
вантажів
автомобілями
вантажопідйомністю 2,5-30 т.
● легкові автомобілі, мікроавтобуси та
автобуси для обслуговування урочистих подій,
екскурсій та інше.
● діагностика автотранспорту
● технічне обслуговування автотранспорту
● капітальний ремонт двигунів внутрішнього
згоряння
Оплата згідно з калькуляцією.

● Посвідчення ЛВ № 416512 та службовий
квиток ф.3 № 059461, видані ВП “Локомотивне
депо Ковель” у 2010 р. РОМАНЮКУ С.А.
●Посвідчення ЛВ № 315772, видане ВП
“Тернопільська дирекція залізничних перевезень” у 2008 р. БОЧКОВСЬКІЙ І.О.
●Посвідчення ЛВ № 368491, видане ВП
“Кам’янка-Бузька дистанція колії” у 2009 р.
ЗАВАЦЬКОМУ В.М.
●Посвідчення ЛВ № 337014 (2009 р.), видане ВП “Управління будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд № 6” та службовий
квиток ф.3 № 056900 (2009 р.), виданий ВП
“Станція Львів” ЛЯСКОВСЬКОМУ А.М.

Контактні телефони:
251-31-07,
226-63-21,
226-63-29
Адреса: 79014,
м. Львів,
вул. Базальтова, 2

●Посвідчення ЛВ № 423894, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Львів” у 2009 р.
МЕЧЕРЖАКУ С.М.
●Посвідчення ЛВ № 232992 та службовий
квиток ф.3 № 057561, видані ВП “Львівська
дистанція захисних лісонасаджень” у 2009 р.
ЯВОРСЬКОМУ Т.С.
●Посвідчення ЛВ № 385061, видане ВП
“Ходорівська дистанція колії” у 2008 р.
ЗАВАДОВСЬКОМУ А.Й.
●Посвідчення ЛВ № 384276 та приміський
квиток ф.4 № 117051, видані ВП “Локомотивне
депо Мукачево” у 2009 р. ФЛУДУ В.І.
●Посвідчення ЛВ № 0182095, видане ВП
“Локомотивне депо Мукачево” у 2007 р.
ЯБЛІНСЬКОМУ В.О.

із 50-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!

Колектив служби контролю та внутрішнього аудиту
сердечно вітає старшого ревізора служби

Григорія Олександровича КОРОЛЯ
із 60-річчям!

Хай шанують Вас усюди,
Бог здоров’я хай дає,
А зозуля сто літ накує!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай у житті все удається,
Хай доля зачарує Вам світ
Здоров’ям, щастям, миром і натхненням,
Щоб Ви прожили многая літ!
Під Божим і людським благословенням!

Впродовж 19-25 березня на території залізниці очікується справжня весняна погода,
особливо першої половини періоду. У п’ятницю та впродовж вихідних подекуди слабкий
дощ, мряка, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний помірний, поривчастий, на гірських ділянках – до сильного. Температура 19 березня вночі близько нуля, в горах місцями
0-3° морозу, вдень 5-10°, на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та Буковині місцями 11-13°
тепла. У суботу-неділю вночі 1-7°, вдень 10-15°, на Буковині до 17° тепла.
Внаслідок різкого потепління активізується сніготанення в басейнах рік, у яких очікується
підвищення рівнів води, особливо в Карпатському регіоні. Там можливе підвищення в межах 0,51,5 м, у звужених ділянках русел – до 2,0-2,5 м та незначні затори льоду з додатковим підйомом
рівня води до 0,5 м.
На початку наступного календарного тижня очікується дещо нестійка погода. У понеділоквівторок часом дощитиме. Температура 22 березня вночі 3-8° вдень 8-13°, в горах місцями 6-8°
вище нуля. 23 березня вночі 1-6°, вдень 4-9°, на Закарпатті 8-13° тепла.
У середу дощитиме переважно на Закарпатті та в горах, де можливий мокрий сніг.
Температура вночі близько нуля, в горах – до 0-2° морозу, на Закарпатті 1-6° тепла, вдень 4-9°, в
горах місцями 1-3°, на Закарпатті 8-13° тепла.
Надалі опади припиняться, нічна температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла,
вдень 6-11°, в горах місцями 4-6°, на Закарпатті 12-14° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

