Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ № 337054,
видане ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і
цивільних споруд № 6” у
2009 р. ПАКУШУ М.В.
● Посвідчення ЛВ № 295365,
видане ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і
цивільних споруд № 6” у
2008 р. СТРЕЛЕЦЬКОМУ О.С.
● Посвідчення ЛВ № 448097,
видане ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і
цивільних споруд № 6” у
2010 р. СУРЯК Ю.І.
● Посвідчення ЛВ № 318133,
видане ВП “Європейське
транспортно-експедиційне відділення” у 2009 р.
КАРПОВІЙ С.В.
● Посвідчення ЛВ №
304761, видане ВП “Вагонне
депо Клепарів” у 2008 р.
КАЛЬЦІ М.А.
●
Посвідчення
члена
Лікарняної каси ЛК № 013650,
видане ВП “Кам’янка-Бузька
дистанція колії” у 2010 р.
ВОЛЯНИКУ Я.М.
● Приміський квиток ф.4
№ 111986, виданий квитковим бюро станції Ужгород у
2009 р. МАНДРИКУ І.І.
● Посвідчення ЛВ № 392101
(2009 р.) та приміський квиток ф.4 № 080216 (2010 р.),
видані ВП “Будівельномонтажний поїзд № 908”
ЗУБИКУ Б.Б.
● Посвідчення ЛВ № 391483
(2008 р.) та службовий квиток
ф.3 № 067833 (2010 р.), видані ВП “Ківерцівська дистанція колії” БОБРИКУ М.А.
● Посвідчення ЛВ № 374386,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у 2009 р.
ЛЕВИЦЬКОМУ Р.М.
Ужгородський територіальний комітет профспілки висловлює щирі співчуття голові профспілкового комітету
Хустської дистанції колії Ользі
Миколаївні Козаковій з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.
Колектив служби колії
висловлює глибоке співчуття
начальнику колієобстежувальної станції № 163 Богдану
Григоровичу Бабію з приводу
тяжкої втрати – смерті матері
Анни Антанасівни.
Колектив інспекції з контролю виконання висловлює щирі
співчуття старшому інспектору
Петру Яковичу Кушілю з приводу важкої втрати – смерті
матері Ганни Олександрівни
Колектив служби статистики
висловлює співчуття інженеру служби статистики Оресті
Олександрівні Попковій з
приводу смерті її батька.

Відпочинок у “Експресі”

Щиро вітаємо!

Хочете круто відірватись, гарно відпочити, знайти нових друзів? Це – можливо! Приїжджайте в дитячий оздоровчий табір “Експрес”!
Незабутні враження, розважальні програми, зустрічі з відомими
артистами, спортивні заходи, басейн, каруселі, гойдалки, гамаки,
6-ти разове харчування – це все для вас!

Служба контролю та внутрішнього аудиту
щиро вітає старшого ревізора служби

Графік оздоровчих змін тривалістю 14 днів:
1 зміна – з 15 червня по 28 червня;
2 зміна – з 01 липня по 14 липня;
3 зміна – з 17 липня по 30 липня;
4 зміна – з 01 серпня по 14 серпня.
Графік оздоровчих змін тривалістю 21 день:
1 зміна – з 08 червня по 28 червня;
2 зміна – з 01 липня по 21 липня;
3 зміна – з 25 липня по 14 серпня.
Запрошуємо дітей шкільного віку всіх регіонів України на відпочинок у наш мальовничий лісовий куточок.
Наша адреса: Рівненська область, Рівненський район,
с. Олександрія, вул. Санаторна, 2.
Тел. (0362) 45-45-75, моб. (097) 558-04-01.

Потрібна ваша допомога
Кожне лихо, про яке нам стає відомо, це – наше випробування на
порядність та милосердя. Біда несподівано спіткала сім’ю начальника станції Калуш Мирослава Васильовича Коваля. Медики поставили невтішний діагноз його тринадцятирічній доньці Мар’яні:
ідіоматичний прогресуючий сколіоз грудного відділу хребта, дихальна недостатність ІІ ступеня.
Як повідомив директор Міжнародного центру нейрохірургії Курілець І.В., орієнтовна вартість операції становить
80 тис. грн. Сім’я Ковалів не може самотужки зібрати таку суму
грошей, тому звертається до усіх небайдужих із проханням про
допомогу. Благодійні внески можна переказувати на адресу:
ПАТ КБ “ПриватБанк”
МФО: 305299 Код ЗКПО: 14360570
Рахунок: 29244825509100
Для зарахування на картку № 4405885014709312
Коваль Мирослав Васильович
Ідентифікаційний номер 2646607678

До уваги абітурієнтів
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна інформує, що наказом Міністерства
освіти і науки України від 26.03.2010 р. № 243 внесені зміни до Умов
прийому до вищих навчальних закладів України. Зокрема, особи, які
отримали повну загальну середню освіту у 2007 році або раніше,
при вступі на заочну форму навчання мають право брати участь у
конкурсі за результатами вступних екзаменів в університеті. У нашому університеті прийом документів від такої категорії вступників
буде проводитись з 15.07.2010 до 31.07.2010, а вступні екзамени – з
01.08.2010 до 10.08.2010. Згідно з правилами прийому до університету, на всі напрями підготовки визначені наступні вступні екзамени:
1) українська мова та література (російська мова та література для осіб, які не атестовані з української мови);
2) математика (профільний предмет);
3) історія України або фізика (за вибором абітурієнта).
За більш детальною інформацією працівники залізниці можуть звернутись до приймальної комісії нашого університету
(тел. 056-776-61-30, 056-233-19-15).

Лідію Миколаївну СТИРАНКУ
із 50-річчям!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

Мама, чоловік Михайло, доньки Наталія з чоловіком Зіновієм
та Марія з чоловіком Володимиром, онуки Роман-Владислав
і Дмитро вітають дорогу донечку, кохану дружину, люблячу
матусю та найкращу у світі бабусю

Лідію Миколаївну СТИРАНКУ
із 50-річчям!
Хай буде цей день незабутньо прекрасним,
А небо завжди буде чистим і ясним!
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде довгим і дуже яскравим!
Щоб було у ньому багато любові,
Щоб зустрічі були веселі й чудові!
Щоб всі шанували Вас і любили,
Щоб очі від щастя, як зорі, горіли!

Колектив господарської служби, їдальні управління
залізниці та колектив їдальні Львівського технікуму
залізничного транспорту сердечно вітають кондитера

Ярославу Іванівну БОЙЧУК
із 50-річчям!
Приємно колегам сьогодні складати
Щирі вітання в знак славної дати!
Хоч білий туман припорошив волосся,
І діти дорослі, й онуки ростуть,
А серце таке молоде іще досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть!
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай сили й здоров’я Господь Вам дає!

Колектив, профспілковий комітет та керівництво
ВП “Вагонне депо Клепарів” щиро вітають помічника
начальника депо з кадрів та соціальних питань

Вікторію Михайлівну КАПШАЙ
із ювілеєм!
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!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Колектив ВП “Львівська механізована дистанція
вантажно-розвантажувальних робіт” щиро
вітає економіста І категорії дистанції

Катерину Михайлівну ВАСИЛЬКІВ

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 28 ТРАВНЯ - 3 ЧЕРВНЯ
Упродовж 28 травня – 3 червня на більшій частині
території залізниці утримається нестійка погода. У
п’ятницю короткочасні дощі, вдень із грозами, місцями сильні зливи з градом. Температура вночі 8-13° тепла. У суботу
вночі та вранці переважно без опадів, вдень здебільшого в
Прикарпатських областях короткочасні дощі, подекуди сильні, з грозами та градом. На Волині, Рівненщині, у північних
районах Львівщини без істотних опадів. Температура вночі
6-11°, вдень 21-26° тепла. У неділю вночі без істотних опадів,
вдень короткочасний дощ, місцями сильні зливи, грози, град.
Температура вночі 9-14°, в горах місцями 5-8°, вдень 18-23°
вище нуля.
У понеділок-вівторок характер погоди істотно не зміниться. Температура вночі 11-16°, в горах місцями 7-10°,
вдень у понеділок 18-23°, на Буковині 21-26°, в горах місцями
13-18°, у вівторок 13-18°, в горах місцями 10-12° тепла.
Дощитиме і надалі, місцями грози, сильні зливи та град.
Температура у середу вночі 6-11°, вдень 14-19°, на Волині,
Рівненщині при проясненнях 20-25°, в горах та на Закарпатті
11-15°. У четвер вночі 5-10°, на Волині, Рівненщині 9-14°, вдень
13-18° в горах місцями 8-12° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

із 50-річчям!
Нехай жіноче щастя квітне веселково,
І хай лунає скрізь привітне слово!
Хай Бог благословляє Вашу долю,
І вбереже Вас від розчарувань і болю!
Достатку, щастя, радості й любові
Родині Вашій в доброму здоров’ї!

Колектив поїзної бригади поїзда Львів-Одеса
пасажирського вагонного депо Львів щиро вітає
начальника поїзда

Ігоря Михайловича МИКИТЮКА
із 60-річчям!
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми!
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

