Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №440255 та приміський квиток ф.4 №080958, видані
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2010 р. ШЕЛЬВАХУ Б.М.
● Посвідчення ЛВ №423139 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 №081972
(2010 р.), видані ВП “Пасажирське
вагонне депо Львів” ГНАТІВУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №440631 та приміський квиток ф.4 №091418, видані
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2010 р. НАЗАРКУ М.К.
● Посвідчення ЛВ №426002 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 №081620
(2010 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” ГИРИЧ О.І.
● Посвідчення ЛВ №423588 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 №082213
(2010 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” ЛОЦКУ Ю.О.
● Посвідчення ЛВ №440241 та приміський квиток ф.4 №080912, видані
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2010 р. УСТРИЦЬКОМУ І.Т.
● Посвідчення ЛВ №290886, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2010 р. КОМАРНИЦЬКОМУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №330183, видане
ВП “Станція Самбір” у 2009 р.
ЛАЗОРАКУ М.П.
● Приміський квиток ф.4 №089167, виданий квитковим бюро станції Стрий у
2010 р. ОВСІЄНКУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №335163, видане ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” у 2007 р.
ДОВГАЛЮКУ О.М.
● Посвідчення ЛВ №436801 (2010 р.)
та членський квиток ГО “Лікарняна
каса” ЛК №030744 (2009 р.), видані
ВП “Станція Здолбунів” БЛАЗІ Т.О.
● Посвідчення ЛВ №360713, видане
ВП “Івано-Франківська дистанція колії”
у 2009 р. ДМИТРУКУ В.Й.
● Посвідчення ЛВ №394460, видане
ВП “Вагонне депо Ковель” у 2009 р.
ПИЛИПУ М.Б.
● Посвідчення ЛВ №416647, видане ВП
“Локомотивне депо Ковель” у 2010 р.
ГАВРИЛОВИЧУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №415217, видане
ВП “Локомотивне депо Чернівці” у
2010 р. та приміський квиток ф.4
№088622, виданий квитковою групою станції Чернівці у 2010 р.
ПРОЦЮКУ Д.М.
● Посвідчення ЛВ №442629, видане
ВП “Івано-Франківські дорожні механічні
майстерні” у 2010 р. МАКСИМІВУ І.В.
● Службовий квиток ф.3 №061618, виданий ВП “Кам’янка-Бузька дистанція
колії” у 2010 р. ПЕТРИКУ І.І.
● Посвідчення ЛВ №426853, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2010 р. ЧЕРНЕЦЬКОМУ В.Я.
● Посвідчення ЛВ №426835, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2010 р. БРЕНИЧУ Р.М.
● Посвідчення ЛВ №422916, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2009 р. БАДЬОВІ С.С.
● Посвідчення ЛВ №312616, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо
Чернівці” у 2009 р. СОЛОБАЄНКУ О.О.
● Посвідчення ЛВ №421037, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо
Чернівці” у 2009 р. БОШТАНУ Г.В.
● Посвідчення ЛВ №407077 та службовий квиток ф.3-П №068043, видані
ВП “Ківерцівська дистанція захисних лісонасаджень” у 2010 р. СИДОРУКУ П.П.
● Посвідчення ЛВ №405553, видане
ВП “Управління будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд №6” у 2010 р.
КОПЕТИНСЬКОМУ Є.Р.
● Посвідчення ЛВ №363601, видане
ВП “Ужгородська дирекція залізничних
перевезень” у 2009 р. ІВАНІВУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №383895 та приміський квиток ф.4 №086399, видані
ВП “Вокзал Ужгород” у 2010 р. ЛУКАН В.Л.
● Посвідчення ЛВ №388545 (2009 р.)
та службовий квиток ф.3 №058793
(2010 р.), видані ВП “Мукачівська дистанція колії” ГОРВАТУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №380306, видане
ВП “Мостобудівельний поїзд №63” у
2010 р. ПІКУЛІНУ І.Ю.
● Посвідчення ЛВ №400822, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2010 р. СЕМУЩАКУ О.Д.
● Посвідчення ЛВ №336252, видане
ВП “Управління будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд №2” у 2008 р.
СЛОБОДЯНУ С.Б.
● Посвідчення ЛВ №411580 та приміський квиток ф.4 №083968, видані ДЗ “Клінічна лікарня” у 2010 р.
БОЛЯК М.С.
● Посвідчення ЛВ №426325, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2009 р. ГОЛИКУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №443875, видане ВП
“Коломийська дистанція колії” у 2010 р.
та службовий квиток ф.3 №058160, виданий квитковою групою ст. Коломия у
2010 р. КОЗАРІЙЧУКУ С.Д.
● Посвідчення ЛВ №341396, видане
ВП “Коломийська дистанція колії” у
2009 р. та службовий квиток ф.3
№058096, виданий квитковою групою
ст. Коломия у 2010 р. ОЛЕКСЮКУ В.Ю.

Колектив ВП “Господарська служба” сердечно вітає
головного бухгалтера служби

Ірину Петрівну АНДРУСІВ
із ювілеєм!
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини!
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіхи у ріднім колективі!
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
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!..

Колектив дорожнього центру стандартизації,
метрології та експертизи вітає головного бухгалтера
ВП “ Господарська служба”

Ірину Петрівну АНДРУСІВ
із ювілеєм!
З ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб було все гаразд в роботі –
Вона, звичайно, не проста.
Щоб було все – і “за”, і “проти”,
Як компроміс – життя-буття!
Ми щиро Вас поздоровляєм,
Добра Вам зичимо сповна!
Багато світлих днів бажаєм
І довгі, довгії літа!

Колективи станцій Сапіжанка, Колодно, Кам’янка-Бузька,
Батятичі вітають начальника станції Сапіжанка

Орисю Миколаївну ТЕСЛЮК
із 55-річчям!
За пройденим не треба сумувати
Попереду щаслива йде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Хай Божа Мати Вас охороняє
Від всяких негараздів і від бід!
Хай тільки радість множиться віднині,
Живіть у щасті ще багато літ!

Трудовий колектив ВП “Пасажирська служба”
щиро вітає провідного інженера

Любов Миколаївну ФУРТІЯН
із 50-річчям!
Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм ти завжди молода,
Хоча юність вернути не в змозі!
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо!
І щоб сонце ще довго світило тобі,
І життя було в тебе щасливим!

Колектив станції Куликів вітає чергову по станції

Галину Степанівну ДІДУЛКО
із 45-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!

Колектив станції Брюховичі вітає
начальника станції

Ольгу Василівну ЛЯХ
із 45-річчям!
Нехай квітнуть у серці трояндами ніжно
Надія, любов і палкі почуття!
Хай буде яскравим, завжди дивовижним
І справді щасливим все Ваше життя!
Куди б не вів життєвий шлях,
Хай лиш до щастя доля повертає!
І кожна мить, неначе птах,
Крилом любові й ласки осіняє!

Батьки, брат Андрій, бабуся Марія від усього серця
вітають дорогеньку донечку, сестричку та внучку, студентку
Львівського технікуму залізничного транспорту

Рому Миколаївну ДИКУ
із 18-річчям!

Вдячні за співчуття
Діти та родина висловлюють щиру подяку працівникам
Бродівської дистанції колії та всім залізничникам, які допомогли в
організації поховання та провели в останню дорогу нашого батька
і дідуся Гура Михайла Миколайовича.

Хай сміється сонце з голубого неба
І троянда перша зацвіте для тебе!
Хай в житті твоєму горя не буває,
На устах усмішка маком розквітає!
Хай для тебе гарна буде кожна днина,
Дорога Ромочко, будь завжди щаслива!

Колектив інспекції зі збереженню парку вантажних
вагонів щиро вітає дорожнього інспектора

Володимира Дмитровича ДУМЧУКА
ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 26 ЛИСТОПАДА - 2 ГРУДНЯ
Упродовж 26 листопада – 2 грудня на території Львівської залізниці переважатиме несприятлива погода. У п’ятницю вночі на
Закарпатті, вдень на Івано-Франківщині, Буковині, Тернопільщині та
в горах можливі невеликі опади переважно мокрого снігу, на решті території залізниці без істотних опадів. Нічна температура коливатиметься в межах 0-5°
морозу, денна – 0-5° тепла, у горах вночі місцями до 6-8° морозу, вдень близько
нуля. Вранці та вдень у суботу, вночі та вранці у неділю часом опади дощу та
мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця, у горах хуртовина. Вдень у неділю
місцями невеликий сніг. Нічна температура 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, у
горах уночі 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
У понеділок-вівторок сильні опади, які почнуться дощем і перейдуть у сніг,
у північних районах та в горах переважно мокрий сніг та сніг. Опади супроводжуватимуться посиленням вітру, налипанням мокрого снігу на лінії електропередач та зв’язку, ожеледицею. Вдень у вівторок послаблення опадів. У понеділок
вночі 0-6° морозу, вдень 0-5° тепла, на Волині, Рівненщині – близько нуля. У
вівторок вночі 2-7°, на Волині, Рівненщині, півночі Львівщини при проясненнях
місцями до 10° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті близько нуля.
Надалі очікуються складні погодні умови: опади снігу з дощем, місцями
ожеледі, налипання мокрого снігу, подекуди хуртовини. Нічна температура в
середу 3-8°, у північних районах місцями 9-12° морозу, вдень від 2° морозу до
3° тепла, на Волині, Рівненщині 1-6° морозу, на Закарпатті вночі близько нуля,
вдень 1-6° тепла. У четвер вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень близько нуля,
на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині 1-6° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

із 55-річчям!
В день народження бажаємо
Радості, сонця й тепла,
Щоб завжди усміхалися очі,
А душа молодою була!
Нехай життя квітує буйним цвітом,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!

Рада ветеранів управління Львівської залізниці
вітає з ювілеєм ветеранів праці:
із 70-річчям!

Любов Михайлівну ВАСЬКІВ
Олену Павлівну РИБАКОВУ
із 80-річчям!

Ольгу Василівну КОВАЛЬОВУ
із 90-річчям!

Абрама Борисовича ДИНЬКІНА
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб щастя, здоров’я Ви мали без ліку!
Хай Бог Вас оберігає від біди,
Сьогодні, завтра і завжди!

