Оголошення
Львівська міжрайонна транспортна прокуратура на
виконання вказівки Генеральної прокуратури України
проводить добір абітурієнтів для вступу до Національної
юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
Шановні випускники! Якщо ви успішно пройшли тестування, маєте високий рівень загальноосвітньої підготовки, виявляєте схильність до прокурорсько-слідчої діяльності і в змозі за станом здоров’я
успішно виконувати обов’язки працівника прокуратури, продовжіть
навчання у Національній юридичній академії України імені Ярослава
Мудрого.
За детальними роз’ясненнями та для проходження співбесіди звертайтеся до 29 травня 2010 року у Львівську
міжрайонну транспортну прокуратуру за адресою: м. Львів,
вул. Чернівецька, 2, контактний телефон – 226-25-30 (приймальня).

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 14-20 ТРАВНЯ
Упродовж 14-20 травня на більшій частині території залізниці очікується нестійка погода. У п’ятницю пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи з градом. Вітер
південно-західний від слабкого до помірного, в горах та під час грози поривчастий. Температура вночі 9-14° тепла, вдень 14-19° вище нуля, при
проясненнях на Буковині та сході Івано-Франківщини місцями 20-22°тепла. У суботу вночі та вранці переважно без опадів, у другій половині дня,
починаючи із Івано-Франківщини та Буковини, короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний помірний, поривчастий. Температура вночі
6-11°, вдень 20-25° вище нуля. У неділю пройдуть дощі, місцями сильні,
з грозами та градом, в карпатському регіоні – сильні дощі та зливи.
Вітер північно-східний від помірного до сильного, при грозах шквалистий. Температура вночі 8-13°, в горах місцями 6-8°, вдень 11-16° тепла,
на Буковині до 18°, на півночі Волині, Рівненщини – 15-20°, у горах 8-13°
вище нуля. У понеділок короткочасні дощі пройдуть місцями на більшій
частині території залізниці. Температура вночі 2-7° тепла, в горах
близько нуля, вдень 15-20°, в горах 11-14° вище нуля.
Надалі утримуватиметься прохолодна погода, час від часу з дощами, подекуди з грозами. Температура вночі – 3-8° тепла, місцями до 10°,
вдень 9-14°, при проясненнях 15-18° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
Колектив медичної служби із сумом сприйняв звістку про те, що
6 травня 2010 року важка хвороба забрала життя у прекрасної людини, колишнього працівника служби, кваліфікованого спеціаліста,
кандидата медичних наук, наставника
ЖОЛОБА Василя Мефодійовича.
Трудову діяльність Василь Мефодійович Жолоб розпочав після закінчення Івано-Франківського медичного інституту у 1959 р..
Спочатку працював лікарем-терапевтом вузлової лікарні ст. Ковель,
а згодом – завідувачем терапевтичного відділення цієї лікарні. У медичній службі Львівської залізниці працював з 1977 р., де обіймав
посади – головного терапевта, начальника лікувально-профілактичного відділу, заступника начальника служби, з 2003 р. – провідного
лікаря медичної служби.
За особистий вагомий внесок у розвиток галузевої медицини
нагороджений знаком “Почесному залізничнику”, “Відмінник охорони
здоров’я”, “Заслужений лікар України”.
Весь свій досвід, знання та працю Жолоб В. М. скеровував на
покращення роботи системи охорони здоров’я галузевої медицини.
Користувався авторитетом та повагою серед колег і пацієнтів, подаючи підлеглим приклад відданості справі. Свої знання та вміння з
готовністю і бажанням передав молодшим колегам.
Пішла з життя чудова людина, кваліфікований спеціаліст.
Працівники медичної служби запам’ятають Василя Мефодійовича
завжди уважним, ввічливим, добрим та чуйним фахівцем.
Сумуємо з приводу тяжкої втрати та висловлюємо щирі співчуття дружині Галині Миколаївні, синові Андрію Васильовичу, рідним та
близьким покійного.
Не стало серед нас чудової людини, досвідченого професіонала
в галузі медицини, кандидата медичних наук, колишнього головного
терапевта медичної служби, начальника лікувально-профілактичного відділу, заступника начальника медичної служби, мудрого наставника, доброго чоловіка і батька
ЖОЛОБА Василя Мефодійовича.
Колективу редакції газети “Львівський залізничник” Василь
Мефодійович Жолоб запам’ятався як відповідальний і грамотний
фахівець. Він багато років співпрацював з редакцією, залюбки консультував нас з приводу публікацій на медичну тематику.
Поділяємо біль втрати з усіма, хто знав, любив і поважав Василя
Мефодійовича та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким
покійного.
Колектив редакції газети “Львівський залізничник”
Адміністрація СЕС на Львівській залізниці глибоко сумує з
приводу смерті
ЖОЛОБА Василя Мефодійовича
та висловлює співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив Дорожньої стоматологічної поліклініки ст. Львів сумує з
приводу передчасної смерті лікаря стоматолога-терапевта
ПИРОГОВОЇ Тетяни Анатоліївни
та висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійної.

У зв’язку із численними запитами подаємо роз’яснення,
що здані в ЦАБ, НАП та НАБ
річні транспортні вимоги та
приміські квитки за минулий
рік, після їх перевірки працівниками квиткових бюро та секторів, підлягають знищенню.
Транспортні вимоги та
приміські квитки, здані з виправленнями, зробленими їх
власниками, не знищуються,
а зберігаються разом із документами у справі про позбавлення норми видачі безкоштовних разових транспортних
вимог.

Зміна кодів автоматичного
набору лінійних станцій
У зв’язку з приведенням до
єдиної телефонної нумерації
Львівської залізниці з 12 травня
2010 р. змінюється порядок набору лінійних станцій Здолбунівської
дистанції сигналізації і зв’язку:
Броди
96-351-2-ХХХ
Радивилів
96-314-2-ХХХ
Дубно
96-313-2-ХХХ

Доньки Галина, Леся, Василина, зяті Василь і Мар’ян,
сини Іван, Михайло й онучок Олежик, родичі та знайомі
щиро вітають найкращу у світі матусю і бабусю

Анастасію Іванівну ВАРВАРИЧ
із 55-річчям!
Ваші роки – то Ваш скарб, їм ціни немає,
Кожен рік багато варт, всі про це ми знаєм!
Вашу мудрість бачим ми, цінуємо Ваш досвід,
Визнання поміж людьми і поваги досить!
Тож прийміть уклін від нас, щирі слова шани,
Всякий день і всякий час гордимося Вами!

Колектив служби контролю та внутрішнього аудиту
залізниці від щирого серця вітає ревізора служби

Галину Володимирівну ФАЛЕНДАШ
із 50-річчям!
З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт!
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!
Хай Господь усюди з Вами буде,
А Божа Матір Вас візьме під свій покров!
Хай люблять Вас і поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!

Колектив відділу ЄТехПД ВП “Інформаційнообчислювальний центр” ДТГО “Львівська залізниця”
сердечно вітає інженера-технолога

Наталію Федорівну ОДИНЕЦЬ
із 55-річчям!

● Посвідчення ЛВ № 278204, видане
ВП “Стрийська дистанція сигналізації і
зв’язку” у 2009 р. АНТОНІВ М.В.
● Посвідчення ЛВ № 386506, видане ВП
“Служба колії” у 2010 р. НЕЧАЮ О.Б.
● Посвідчення ЛВ № 211759, видане ВП
“Підзамчівська дистанція колії” у 2004 р.
САВЧУК І.Р.
● Посвідчення ЛВ № 334363, видане ВП “Станція Сарни” у 2008 р.
КРАВЧЕНКО Т.І.
● Службовий квиток ф.3 № 065724,
виданий ВП “Тернопільська дистанція
колії” у 2010 р. ГАРАСИМИКУ Т.П.
● Посвідчення ЛВ № 382320, видане ВП
“Локомотивне депо Львів-Захід” у 2010 р.
БОНДАРУ В.В.
● Посвідчення ЛВ № 303678, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Чернівці” у
2006 р. ТКАЧУКУ Г.М.
● Посвідчення ЛВ № 416629, видане ВП
“Локомотивне депо Ковель” у 2010 р.
ЛОСЮКУ О.А.
● Посвідчення ЛВ № 398073, видане ВП
“Європейське транспортно-експедиційне
відділення” у 2009 р. ШИПОВИЧ О.Д.
● Посвідчення ЛВ № 361792, видане ВП “Вокзал станції Львів” у 2007 р.
ЛОЗИНСЬКІЙ М.Р.
● Посвідчення ЛВ № 334124, видане ВП
“Чернівецька дистанція колії” у 2009 р.
ДЕРІЮ П.Є.
● Посвідчення ЛВ № 394312, видане
ВП “Вагонне депо Ковель” у 2009 р.
САРАПІНУ А.С.
● Посвідчення ЛВ № 400658, видане ВП
“Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2010 р. ДИШЛЕВЕНКО Л.П.
● Посвідчення ЛВ № 363099, видане Управлінням залізниці у 2009 р.
ПЕЛЕНЬО Н.Й.
● Посвідчення ЛВ № 349372, видане
ВП “Стрийська дистанція колії” у 2008 р.
РЕУТІ Б.М.
● Службовий квиток ф.3 № 068403, виданий ВП “Чернівецька дистанція колії” у
2010 р. ГРИГОРОШЕНКУ Д.О.
● Посвідчення ЛВ № 208814, видане Управлінням залізниці у 2007 р.
КОРОЛЬ Л.Я.
● Посвідчення ЛВ № 398646, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2009 р.
ЗБОРУ В.І.
● Посвідчення ЛВ № 398802, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2010 р.
ВЕРЕСУ А.Р.
● Посвідчення ЛВ № 403741 (2009 р.) та
службовий квиток ф.3 № 065389 (2010 р.),
видані ВП “Тернопільська дирекція
залізничних перевезень” РОПУ В.Р.
● Посвідчення ЛВ № 413418 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 № 083328
(2010 р.), видані ВП “Локомотивне депо
Львів” ПРАЧКЕВИЧУ Б.Й.
● Приміський квиток ф.4 № 072172, виданий білетною групою станції Стрий у
2009 р. КОЗЛОВІЙ М.Ф.
● Посвідчення ЛВ № 380819, видане Будинком науки і техніки ВП
“Локомотивне депо Львів-Захід”
у 2010 р. ПРЯДЦІ І.Г.
● Посвідчення ЛВ № 285108, видане
ВП “Івано-Франківська дистанція колії” у
2006 р. ЯРЕМІ М.С.

Нехай життя здається добрим дивом –
Цікавим, радісним, щасливим!
А плідні справи та шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми!
Щоб ріки достатку текли, не міліли,
Натхнення і настрою, щастя та сили!

Дружина, діти, онуки та правнуки щиро вітають коханого
чоловіка, люблячого батька, найкращого у світі дідуся та прадіда

Юрія Андрійовича ЖАЛІВЦІВА
із 80-річчям!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі!
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Любляча дружина Ольга, донька Ірина, син Володимир, невістка
Ольга та внучка Анастасія від щирого серця вітають коханого
чоловіка, дорогого тата, люблячого дідуся

Мирослава Йосиповича ЯНІШЕВСЬКОГО
із 65-річчям!
Так швидко роки пролетіли,
Недавно я маленькою була.
Тепер вже внучка Ваша мила
Вам щиро душу зігріва!
Ми всі Вас любим, поважаєм
І щиро-щиро Вам бажаєм:
Живіть багато літ на радість,
Наш рідний татку, наша гордість!

Колектив служби організації праці, заробітної плати та структур
управління щиро вітає колишнього працівника

Аллу Михайлівну БОЖЕНКО
із 70-річчям!
Висловлюємо Вам щиру подяку за
багаторічну сумлінну працю, за яку
Ви неодноразово були нагороджені
керівництвом залізниці.
Бажаємо, щоб Ваш дзвінкий голос і надалі бринів бадьорістю та
здоров’ям, щоб серце переповнювалося радістю від життя, а душа завжди була зігріта щасливими обличчями дітей та внуків. Залишайтесь
завжди джерелом непоборного оптимізму та віри в добро для Ваших
рідних і друзів на довгі роки життя.

Колектив станції Солотвино Ужгородської дирекції
залізничних перевезень щиро вітає начальника станції

Федора Михайловича ЯГНЮКА
із Днем народження!
Щастя, радості, любові
Та дзвінких пісень
Вам бажаємо сьогодні
В цей святковий день!
Хай усі дні величаво
Квітнуть у красі!
Щоб в здоров’ї Ви стрічали
Соту весну у житті!

