ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Магнітну перепустку (таб. №4513), видану ВАТ “Львівський локомотиворемонтний
завод” у 2008 р. СТИЦЮКУ В.Д.
● Посвідчення ЛВ №382137 та приміський квиток ф.4 №080670, видані
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2010 р. ЛОПАТОВСЬКІЙ Г.М.
● Посвідчення ЛРЗ №005394, видане
ВАТ “Львівський локомотиворемонтний
завод” у 2010 р. ГАВЛЮКУ Я.Я.
● Посвідчення ЛВ №423696 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 №082616
(2010 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” ІЛЬНИЦЬКІЙ І.С.
● Приміський квиток ф.4 №004053, виданий ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2010 р. ДАЦУ В.З.
● Посвідчення ЛВ №399650, видане
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2009 р.
ГУТНИКУ Р.Г.
● Посвідчення ЛВ №426160 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 №081722
(2010 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” ПРИШЛЯКУ Б.Б.
● Посвідчення ЛВ №304755 (2008 р.)
та приміський квиток ф.4 №079517
(2010 р.), видані ВП “Вагонне депо
Клепарів” ГОЛУБЦЮ М.І.
● Приміський квиток ф.4 №082477, виданий ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2010 р. СЕНЕЙКО І.Я.
● Посвідчення ЛВ №384446 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 №077423
(2010 р.), видані ВП “Локомотивне депо
Мукачево” ЛЮБАСУ М.В.
● Посвідчення ЛВ №406379, видане ВП “Івано-Франківська дирекція
залізничних перевезень” у 2008 р.
КОСТАЩУКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №380435, видане
ВП “Вокзал станції Чернівці” у 2010 р.
ФРОЛЯК О.П.
● Посвідчення ЛВ №406892 (2009 р.)
та службовий квиток ф.3 №063914
(2010 р.), видані ВП “Стрийська дистанція колії” КАХНОВЦЮ Р.Р.
● Посвідчення ЛВ №406827, видане ВП
“Стрийська дистанція колії” у 2009 р.
ПЕТРИЧКО Л.Р.
● Приміський квиток ф.4 №086651,
виданий ВП “Ужгородська пасажирська
вагонна дільниця” у 2010 р. ЯЦОЛІ Р.В.
СПІВЧУТТЯ

У ці сумні дні висловлюю свої співчуття та щирий
жаль Ярославу та Богдану
Дубневичам з приводу горя,
яке прийшло у їхню сім’ю
– смерті матері Катерини
Михайлівни.
Втрата матері – це найтяжча втрата, яка може трапитися
в житті. Непоправним є горе
синів, від яких пішла у кращий світ найдорожча людина,
яка дала їм життя, вклала всі
сили та душу в їхнє виховання,
була надійною порадницею та
помічницею.
Поділяю біль Вашої втрати і сумую разом із Вами та
родиною.
Генеральний директор
Укрзалізниці Михайло КОСТЮК

У цю скорботну днину
висловлюю щирі співчуття Ярославу та Богдану
Дубневичам з приводу смерті
найріднішої людини – матері
Катерини Михайлівни.
Важко знайти слова співчуття, коли йде з життя найдорожча людина, до якої завжди відчуваємо глибоку повагу, любов
і вдячність. Розумію, яке це
велике горе для Вас та Ваших
рідних, до смерті рідної людини ніколи не можна бути готовим, від таких втрат ми стаємо
самотнішими.
Поділяю разом із Вами почуття жалю та скорботи з приводу непоправної втрати.
Нехай світла пам’ять про
Катерину Михайлівну назавжди залишиться у серцях усіх,
хто її знав, любив та поважав.
Начальник ДТГО “Львівська
залізниця” Богдан ПІХ

ПРИВІТАННЯ

Кадровики служби та підрозділів господарства сигналізації і зв’язку
вітають колегу – помічника начальника з кадрів та соціальних питань
ВП “Стрийська дистанція сигналізації і зв’язку”

Марію Ярославівну УЛИНЕЦЬ
із 50-річчям!
Щастя, успіхів, визнання, найщиріших почуттів!
Нехай злітають Ваші сподівання та надії аж до зір,
Хай добро рікою ллється, все задумане вдається,
Все складається і множиться в житті!
Нехай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
А доля всміхалася щедро не раз!

Колектив відділу автоматизації прикордонних станцій
ВП “Інформаційно-обчислювальний центр” сердечно
вітає провідного інженера

Василя Стасовича СЕЛЕЦЬКОГО
із ювілеєм!
Хай з Вами будуть успіх і добро,
Щоб радісним, легким життя було!
Бажаємо Вам щастя і достатку,
У всіх ділах удачі і порядку!
З нагоди ювілею зичимо Вам щиро
Здоров’я, щастя, радості та миру,
Любові та наснаги,
Земної сили та поваги!

ШАНОВНІ ЗАЛІЗНИЧНИКИ ТА ВЕТЕРАНИ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ ЛЬВІВСЬКОЇ МАГІСТРАЛІ!
Щиро вітаю Вас з наступаючим Новим роком
та Різдвом Христовим!
Нехай Новий рік подарує Вам 365 успішних
днів та яскравих подій. Нехай тепло та щастя
оселяться у Вашому домі упродовж всього
2011 року! А радість Різдва хай наповнить
серце цією зимовою порою.
Голова Ужгородської територіальної профспілкової організації
Ярослав АФТАНАС
ОГОЛОШЕННЯ

Додай свій спогад
про історію залізниці
Триває збір та підготовка матеріалів до написання книги про
історію залізниці, присвяченої 150-річчю Львівської залізниці. З цього
приводу робоча група із підготовки книги звертається до всіх залізничників, ветеранів транспорту, членів їхніх сімей і трудових залізничних
династій з пропозицією поділитися письмовими спогадами, фотографіями, фотокопіями документів та іншими пам’ятками, які, можливо,
зберігаються в родинних архівах і можуть бути використані у процесі
написання книги.
Контакти: тел. 226-32-97, ел. пошта lz@railway.lviv.ua

Заява про наміри
ВП “Львівський завод залізобетонних конструкцій” ДТГО “Львівська
залізниця” має наміри проводити технічне переоснащення опоряджувальної дільниці столярного цеху.
Існуюче обладнання планується замінити на сучасне з використанням новітніх технологій та лакофарбових матеріалів. Проведені роботи
з переоснащення дозволять зменшити енергоспоживання та знизити
екологічне навантаження.
Свої пропозиції та побажання просимо надсилати за адресою:
м. Львів, вул. Повітряна, 2а.
ПОГОДА

ïðîãíîç ïîãîäè íà 31 ãðóäíÿ 2010ð - 6 ñi÷íÿ 2011ð.
Упродовж 31 грудня 2010 року – 6 січня 2011 року
на території Львівської залізниці зима і надалі диктуватиме свої погодні умови. У п’ятницю можливий невеликий сніг, на Волині, Рівненщині місцями помірний,
на Закарпатті та Буковині – без істотних опадів.
Температура вночі 8-13°, місцями при проясненнях
14-16° морозу, вдень 3-8° нижче нуля. Впродовж
вихідних невеликі опади снігу, на Волині, Рівненщині
подекуди – помірні. У суботу поривчастий вітер, місцями із хуртовинами, поземками. Температура вночі
6-11°, місцями при проясненнях 12-14° морозу, у суботу до 17° морозу, вдень 2-7° нижче нуля.
У понеділок-вівторок слабкий сніг. Місцями туман, паморозь. Температура вночі 7-12°, при проясненнях 13-15°, у горах 14-19° морозу, вдень 2-7°
нижче нуля. У середу без істотних опадів, у четвер
у західних регіонах магістралі невеликий сніг. Вночі
та вранці подекуди туман. Температура понизиться ще на 1-3°.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Колектив центру оперативно-технічного обліку та рада
ветеранів локомотивного депо Львів сердечно вітають

Валентину Ярославівну ГУЛУ
із ювілеєм!
Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм ти завжди молода,
Хоча юність змінити 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 Борислав щиро вітає начальника станції

Тетяну Михайлівну МАЗУРЧАК
із ювілеєм, із Новим роком, зі святами!

Бажаєм щастя і здоров’я, ясного неба і тепла,
В житті Вам злагоди й достатку,
щоб доля світлою була!
В роботі – успіхів, везіння,
У справах вічного горіння,
В душі любові Вам бажаєм
І хай Вам Бог допомагає!

Колектив служби з управління майновими та земельними
ресурсами вітає начальника відділу земельних ресурсів

Тетяну Михайлівну ПАНТЮШЕВУ
із Днем народження!
Хай дні ідуть з повагою й любов’ю
Серед людської шани та хвали,
І проживіть у доброму здоров’ї
Хоча би до столітньої пори!
Хай сили та наснаги прибуває,
Нехай душа не осипає цвіт,
У серці радість не вгаває,
І хай Вам Бог допомагає!

Нехай сьогодні кожне привітання
У серці Вашому залишить добрий слід,
Прийміть й від нас ці щирі побажання
Щастя безмежного на многая літ!

Адміністрація ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних
перевезень”, територіальний комітет профспілки та рада
ветеранів вітають колишнього працівника, почесного залізничника

Михайла Андрійовича ДЕНЕГУ
із 75-річчям!
Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина засріблила вже скроні,
Тільки в серці у Вашім та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях!
Щоб сонечко завжди Вам всміхалось,
Щоб діти Вам вклонялись,
Щоби Ваша доброта в онуках проросла,
Щоб завжди Вас шанували і у холод зігрівали!
Хай святий Ваш ангел-хоронитель
Не залишає Вас у клопотах усіх!
Для Вас він – захисник, супутник і цілитель
На все життя, на довгий вік!

Рада ветеранів локомотивного депо Львів сердечно вітає
із 60-річчям!
колишнього машиніста першого класу

Станіслава Йосиповича ДРОНГА
колишнього машиніста тепловоза, почесного залізничника

Івана Івановича ЯРЕМКА
Від усього серця Вам даруєм букет найкращих побажань,
До 100 живіть без хорувань!
А ще бажаємо ми Вам, щоб холод в душу не закрався,
Щоб в серце смуток не прийшов
І щоб ніхто не здогадався, який Вам рік уже пішов!

Колективи служби та підрозділів господарства
електропостачання щиро вітають заступника начальника
служби електропостачання

Григорія Миколайовича ДІДУХА
із 50-річчям!
Бажаємо Вам, шановний Григорію Миколайовичу, здоров’я,
благополуччя, бадьорості духу, сімейного затишку, любові та
поваги від рідних, близьких та колег по роботі! Нехай доля й
надалі буде прихильною до Вас, даруючи радість, життєву
наснагу та довголіття!

Організація ветеранів управління Львівської залізниці вітає ювілярів

із 70-річчям!

Тамару Миколаївну СПІВАК
із 80-річчям!

Миколу Івановича САБАДАША
із 90-річчям!

Раїсу Володимирівну ДОНЕЦЬ
Від щирого серця, з теплом і любов’ю
Бажаєм Вам щастя й міцного здоров’я!
У день цей грудневий хай сонце Вам сяє,
І блага всілякі Господь посилає!

