Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №340998, видане ВП
“Підзамчівська дистанція колії” у 2008 р.
ПІДГАЙНОМУ А.С.
● Посвідчення ЛВ №402799, видане ВП
“Станція Клепарів” у 2010 р. ВАСЛАВИКУ П.Б.
● Посвідчення ЛВ №426066 та приміський
квиток ф.4 №081662, видані ВП “Пасажирське
вагонне депо Львів” у 2010 р. КУРІЮ Я.М.
● Посвідчення ЛВ №401664 (2008 р.) та приміський квиток ф.4 №079890 (2010 р.), видані
ВП “Перший загін воєнізованої охорони”
ГНИПУ О.М.
● Посвідчення ЛВ №277082, видане
ВП “Мукачівська дистанція сигналізації і
зв’язку” у 2009 р., службовий квиток ф.3
№058721, виданий квитковим бюро станції
Мукачево у 2010 р. та перепустку через охоронні об’єкти, мости, тунелі, залізничні колії
№473, видану ВП “Мукачівський загін воєнізованої охорони” у 2010 р. ФІТАСУ В.І.
● Посвідчення ЛРЗ №003206 та магнітну перепустку (таб. №6077), видані ВАТ
“Львівський локомотиворемонтний завод” у
2007 р. СЕНЧИШИНУ В.І.
● Приміський квиток ф.5 №004867, виданий
ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна у 2009 р.
МАРУСЯК М.М.
● Посвідчення ЛВ №386634, видане
ВП “Львівська дистанція колії” у 2010 р.
ХОП’ЯКУ Р.М.
● Приміський квиток ф.5 №005972, виданий
Стрийським квитковим бюро у 2010 р. ГАЛЮ І.В.
● Посвідчення ЛВ №362502, видане
ВП “Вокзал станції Львів” у 2010 р. КУЦЬО М.О.
● Посвідчення ЛВ №305086, видане
ДП “Львівтранспроект” у 2008 р.
КАЧИНСЬКОМУ В.І.
● Членський квиток ГО “Лікарняна каса”
ЛК №019851, виданий ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2009 р.
КОВАЛЬЧИН М.Я.
● Посвідчення ЛВ №381664 та приміський
квиток ф.4 №080947, видані ВП “Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2010 р. ЦЮПІ І.М.
● Посвідчення ЛВ №432539, видане
ВП “Кам’янка-Бузька дистанція колії” у 2010 р.
ОСТРОВСЬКІЙ Л.А.
● Посвідчення ЛРЗ №003615, видане
ВАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у 2010 р. КАРП’ЯКУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №304387 (2008 р.) та приміський квиток ф.4 №079645 (2010 р.), видані
ВП “Вагонне депо Клепарів” МАКАРУ П.М.
● Посвідчення ЛВ №384360 (2009 р.) та приміський квиток ф.4 №077443 (2010 р.), видані
ВП “Локомотивне депо Мукачево” МУЧИЧЦІ І.В.
● Посвідчення ЛВ №408061, видане
ВП “Коломийська дистанція колії” у 2010 р.,
та службовий квиток ф.3 №058141, виданий
квитковою групою ст. Коломия у 2010 р.
ІВАНЮКУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №426049, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2009 р.
ДАРЧУК С.М.
● Посвідчення ЛВ №443694, видане
ВП “Львівська дистанція колії” у 2010 р.
ПЕТРУЩАКУ Г.Г.
● Службовий квиток ф.3 №058772, виданий
ВП “Мукачівський загін воєнізованої охорони”
у 2010 р. ТОКАРЮ Т.В.
● Посвідчення ЛВ №395010, видане
ВП “Сарненська дистанція колії” у 2009 р.
КОТЯШУ В.В.
● Посвідчення ЛРЗ №003819, видане ВАТ
“Львівський локомотиворемонтний завод” у
2010 р. ЛЕЩАК Г.В.
● Посвідчення ЛВ №387351 (2008 р.) та
службовий квиток ф.3 №061072 (2010 р.),
видані ВП “Колійна машинна станція №125”
ПАСТЕРНАКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №398235, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2009 р.
АНТОНЮКУ О.В.
● Посвідчення ЛВ №395312, видане
ВП “Будівельне управління №1” у 2008 р.
КОВАЛЮ І.Р.
● Посвідчення ЛВ №0182116 (2008 р.) та
приміський квиток ф.4 №077399 (2010 р.),
видані ВП “Локомотивне депо Мукачево”
КУРТАНУ В.А.
● Посвідчення ЛВ №422936, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2010 р.
БЕРЕЖНИЦЬКОМУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №419443, видане
ВП “Львівська механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт” у 2009 р.
ВОЛОШИНУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №362255 та приміський
квиток ф.4 №082963, видані ВП “Вокзал
станції Львів” у 2009 р. БРИКУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №427557, видане
ВП “Інформаційно-обчислювальний центр” у
2009 р. ВЕРЕТЕЛЬНИК І.Ю.
● Приміський квиток ф.4 №085998, виданий
ВП “Львівський центр механізації колійних
робіт” у 2010 р. ДОРОШ Н.Б.
● Посвідчення ЛВ №361653, видане
ВП “Дистанція сигналізації та зв’язку станції
Львів” у 2009 р. ОЛІЙНИКУ М.І.
● Посвідчення ЛВ №367088, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у
2008 р. ТРОЦЬ Л.В.
● Посвідчення ЛВ №284744, видане
ВП “Вокзал станції Львів” у 2009 р.
КУЛАЙ М.І.
● Посвідчення ЛВ №218731, видане
ВП “Пасажирська служба” у 2010 р.
ПОКИДЬКО Т.О.
● Посвідчення ЛВ №330150, видане
ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у
2009 р. ГРИШКАНИЧУ В.Л.
● Посвідчення ЛРЗ №001885 та магнітну перепустку таб. №2422, видані ВАТ “Львівський
локомотиворемонтний завод” у 2006 р.
МИЦЬКУ Р.Ф.
● Посвідчення ЛВ №380281, видане ВП
“Мостобудівельний поїзд №63” у 2010 р.
ШПАРИКУ В.Д.
● Посвідчення ЛВ №414570, видане ВП
“Колійна машинна станція №123” у 2010 р.
РАДИСЮКУ В.П.

Рада ветеранів Управління
Львівської залізниці вітає ветерана праці

Валентину Станіславівну ГЕРАСИМЧУК
із 60-річчям!

Люцію Іванівну РИМСЬКУ
із 70-річчям!

Вітаємо щиро у день ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!
Профспілковий комітет та ВП “Дистанція сигналізації і
зв’язку станції Львів” вітають начальника дистанції

Михайла Павловича БОРШОВСЬКОГО
із 60-річчям!
Дозвольте з ювілеєм привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожен день в житті!
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають!
Бажаєм успіхів великих у роботі,
Й побільше творчих Вам натхнень.
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожен день!

Колектив ВП “Служба сигналізації і зв’язку” сердечно вітає
начальника ВП “Дистанція сигналізації і зв’язку станції Львів”

Михайла Павловича БОРШОВСЬКОГО
із 60-річчям!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує осінь веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Цей ювілей – іще не вечір,
Хоч 60 лягло на плечі.
Душа хай буде молода,
Вас тільки щастя вигляда!
Здоров’я Вам від води ключової,
Багатства від землі святої!
Хай повага іде з Вами всюди
І цінують за працю Вас люди!

Керівництво та профспілковий комітет вагонного депо
Ужгород щиро вітають помічника начальника вагонного
депо Ужгород з кадрів та соціальних питань

Наталю Миколаївну ДАДОНОВУ
із 50-річчям!
Приємно колегам сьогодні сказати
Щирі вітання в знак славної дати!
Хай подарує здоров’я Вам доля,
Усмішка не зникає з обличчя ніколи!
Хай щастя панує у Вашому домі,
І радість хай буде у ньому завжди!
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!
Колеги з Рівненського інформаційно-обчислювального центру
вітають колишнього бухгалтера ТехПД-3

Тамару Олександрівну РОМАНЮК
з ювілеєм!
Пусть сияют прекрасные звёзды,
Под которыми счастливы Вы!
Пусть сбываются сладкие грёзы
И становятся явью мечты!
Каждый день будет добрым и светлым,
Дарит смех, доброту, новый взлёт!
Будет мир на везение щедрым,
Счастье, радость, удачу несёт!

Колектив вітає заступника головного бухгалтера
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”

Любов Іванівну СЕХ
з ювілеєм!
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
Живіть до ста років на поміч всім людям,
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії й щасливії літа!

Колектив та профспілковий комітет
ВП “Вокзал Чоп” щиро вітають бухгалтера

Юдіт Олександрівну ЛУКАЧ
із 50-річчям!
Добра і любові бажаєм багато,
Хай дім Ваш минає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе!
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!

Рада ветеранів Львівської дирекції залізничних перевезень
вітає з ювілеєм ветеранів праці дирекції
із 60-річчям!

Надію Іванівну ЦАРІВ
Георгія Вартановича ХАНФЕРАНА
Марію Григорівну ЛАБОВСЬКУ
із 70-річчям!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 5-11 ЛИСТОПАДА
Упродовж 5-11 листопада на більшій частині території Львівської
залізниці утримуватиметься тепла, хоча часом нестійка погода. У
п’ятницю-суботу очікується поширення більш прохолодного та вологого
повітря, на Волині, Рівненщині та місцями в інших областях дощитиме. Вітер південно-західний, від помірного до сильного, у горах місцями пориви 25-30 м/сек. Нічна
температура коливатиметься в межах 4-9°, вдень 10-15°, у Прикарпатських областях місцями до 16-19°, у горах 8-13° вище нуля. У неділю без істотних опадів та змін
температури. Вітер південно-західний помірний, поривчастий.
Із початку нового календарного тижня на більшій частині теритиорії залізниці
стане прохолодніше. У понеділок-вівторок нестійка дощова погода. Нічна температура понизиться до 1-6°. Удень буде 8-13°, на Волині, Рівненщині та в горах 5-10°,
тільки на Буковині у вівторок до 15° тепла.
Надалі опади дещо вщухнуть (час від часу дощитиме здебільшого на Закарпатті
та в горах), а потім знову задощить. Температура вночі 0-6°, вдень 10-15° тепла з
подальшим похолоданням.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Андрія Михайловича ГРИЦАКА
Бориса Михайловича ХТЕЯ
Любомира Івановича ПРОЦЯ
із 80-річчям!

Мирослава Левовича ПУКОЛЬСЬКОГО
Дмитра Васильовича ЦОГЛУ
Федора Васильовича САНОЦЬКОГО
Євдокію Степанівну КУЦЬ
Володимира Васильовича ЖОЛОБКА
Омеляна Петровича ЛИПКУ
із 90-річчям!

Івана Федоровича БЕРЕЗУ
Керівництво ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень”
і об’єднаний комітет профспілки висловлюють щире співчуття начальнику станції Денисів-Купчинці – Галині Романівні Шпит із
приводу смерті батька – Поточняка Романа Івановича, ветерана залізничного транспорту.

Хай в добрі і здоров’ї проходять літа,
Хай повага стрічається всюди!
Хай на полі життя колосяться жита
І цінують за працю Вас люди!

