ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №391043 (2010 р.) та
приміський квиток ф.4 №009985 (2011 р.),
видані ВП “Моторвагонне депо Коломия”
ГОЛОВАЦЬКІЙ Н.Я.
● Посвідчення ЛВ №344638, видане
ВП “Стрийська дистанція електропостачання” у 2010 р., та службовий квиток
ф.3 №089636, виданий квитковим бюро
ст. Стрий у 2010 р. ФЕДІВУ Т.Я.
● Приміський квиток ф.4 №087292, виданий квитковим бюро ст. Ужгород у 2010 р.
ЧУМІ М.І.
● Посвідчення ЛВ №276720 та службовий квиток ф.3 № 068627, видані
ВП “Чернівецька дистанція сигналізації і
зв’язку” у 2010 р. ЛУКІЯНУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №458978, видане
ВП “Івано-Франківський загін воєнізованої
охорони” у 2010 р. ДІЛІОНУ І.С.
● Посвідчення ЛВ №458975 (2010 р.) та
приміський квиток ф.4 №087227 (2011 р.),
видані ВП “Івано-Франківський загін воєнізованої охорони ” ФЕДЮКУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №367345, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у
2008 р. ДУБЕНЮКУ Ю.О.
● Приміський квиток ф.4 №084987, виданий ДЗ “Відділкова лікарня станції Рівне” у
2010 р. ВОЛОЩУК Г.Г.
● Посвідчення ЛВ №394668 (2009 р.) та
службовий квиток ф.3 №064470 (2010 р.),
видані ВП “Сарненська дистанція колії”
ПРИМАКУ Ф.О.
● Бланк посвідчення ЛВ №463003, виданий ВП “Господарська служба” у 2011 р.
● Посвідчення ЛВ №385528, видане
ВП “Управління будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд №3” у 2008 р.
БАЛАЦІ Л.С.
● Приміський квиток ф.4 №081879, виданий ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2010 р. БЕРЕЖНИЦЬКОМУ В.М.
● Приміський квиток ф.4 №082279, виданий ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2010 р. МЕЧЕРЖАКУ С.М.
● Посвідчення ЛВ №389284 та приміський
квиток ф.4 №089463, видані ВП “Вагонне
депо Дрогобич” у 2010 р. ХРУНЮ В.М.
● Посвідчення ЛВ №437480, видане
ВП “Підзамчівська дистанція колії” у
2011 р. АНДРІЇШИНУ Л.В.
● Приміський квиток ф.4 №091691, виданий ВП “Локомотивне депо Львів” у
2010 р. ДАЦУ М.І.
● Посвідчення ЛВ №310139, видане
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2007 р.
та приміський квиток ф.4 №083369, виданий квитковим бюро ст. Львів у 2010 р.
ЦІСІНСЬКОМУ М.В.
СПІВЧУТТЯ

На 51-му році життя помер
головний механік ВП “Львівський
завод залізобетонних конструкцій” ДТГО “Львівська залізниця”
ВАСИЛЕЧКО
Степан Іванович.
Свою трудову діяльність на
залізниці розпочав у 2005 році
на посаді оператора дефектоскопного візка Ходорівської
дистанції колії, з 2007 року
призначений головним механіком ВП “Львівський завод залізобетонних конструкцій” ДТГО
“Львівська залізниця”.
За сумлінну плідну працю
на заводі, високу професійну
майстерність
нагороджений
Почесною грамотою від начальника залізниці.
Трудовий
колектив
ВП “Львівський завод залізобетонних конструкцій” ДТГО
“Львівська залізниця” глибоко
сумує з приводу передчасної
смерті Степана Івановича і
висловлює щире співчуття рідним та близьким покійного.
Колектив служби зовнішніх зв’язків висловлює щире
співчуття начальнику ІваноФранківської дирекції залізничних перевезень Львівської
залізниці Василю Петровичу
Петрушевичу з приводу важкої
втрати – смерті батька.
Служба комерційної роботи та маркетингу висловлює
щире співчуття начальнику
Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Василю
Петровичу Петрушевичу з
приводу смерті батька

ПРИВІТАННЯ

Колектив ВП “Станція Чоп” щиро вітає голову
первинної профспілкової організації станції Чоп

Лілію Володимирівну ГНАТОВСЬКУ
із ювілеєм!
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоб у роботі ладилось усе,
За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе!
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Бажаєм тепла і добра, і любові!
Хай Господь дарує многії літа,
А в серці довіку живе доброта!

Колектив першого та спеціального секторів
ВП „Рівненська дирекція залізничних перевезень”
щиро вітає техніка першої частини вузла Здолбунів

Тетяну Олександрівну ПОДЛЯЩУК
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!

Колектив ВП “Служба сигналізації і зв’язку” вітає
начальника ВП “Чернівецька дистанція сигналізації і зв’язку”

Лева Васильовича ЯРЕМКА
із 60-річчям!
Дозвольте привітати Вас із ювілеєм щиро
І побажати щастя Вам і спокою, і миру!
Хай буде удача у всьому, добробут хай буде у домі,
Любов, радість, наснага і шана людська, і повага!
Приємних вражень, гарних подій,
Здійснення задумів, сповнення мрій!
Наснаги в роботі, злетів найвищих,
Шляхів до мети легких і найближчих!
ПОГОДА

ïðîãíîç ïîãîäè íà 18-24 ëþòîãî 2011ð.
На початку звітного періоду на більшій частині території
залізниці очікується підвищення температури, яке супроводжуватиметься помірними опадами, згодом знову повернеться холодна погода. У п’ятницю невеликий сніг, вночі на Закарпатті
помірні опади. Температура вночі 3-8°, на Закарпатті від 0 до
5° морозу, у горах та на Рівненщині до 10° морозу. Вдень від 4°
морозу до 1° тепла, на Закарпатті від 0 до 5° тепла. Впродовж
вихідних на більшій частині території залізниці часом сніг,
удень у суботу на Закарпатті подекуди із дощем. Місцями налипання мокрого снігу на лінії електропередач та зв’язку, слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 2-7°, у
горах та на Рівненщині місцями до 8-10° морозу, вдень у суботу
від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 1-6° вище нуля, у неділю від 0 до 5°
морозу, на Закарпатті від 0 до 5° тепла.
У понеділок-вівторок місцями невеликий сніг. 21 лютого вночі 6-11°, вдень
від 0 до 5° морозу, на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2°
тепла. 22 лютого нічна температура понизиться до 9-14°, місцями при проясненнях 15-17° морозу, вдень 2-7° морозу, на Закарпатті від 3° морозу до 2°
тепла. У середу-четвер без істотних опадів. Місцями туман. Температура
вночі 11-16°, місцями при проясненнях 18-21° морозу, вдень 4-9° морозу, на
Закарпатті вночі 7-12° нижче нуля, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Колектив Чернівецької дистанції сигналізації і зв’язку
від щирого серця вітає начальника дистанції

Лева Васильовича ЯРЕМКА
із 60-річчям!
Ранок. Початок робочого дня. Колектив гадає: “Який сьогодні наш начальник?” Краватка, бездоганний костюм, легкий шлейф парфумів та доволі
серйозний погляд – ось він з самого рання вже в роботі! Компетентний в абсолютно усіх питаннях – зв’язок, СЦБ, бухгалтерія, кадри, технічне забезпечення – в усьому наш Лев АС! Знає слабкі і сильні сторони кожного працівника, сприяє професійному зросту як молодих, так і досвідчених спеціалістів. За
час роботи в Чернівецькій дистанції – став для ШЧ-11 справжнім “Татом”!
Виникла складна життєва ситуація – до начальника! Це звучить парадоксально – але реально! Виважений та мудрий – дасть завжди доречну пораду
та зрозуміє у скрутний час. Але що стосується роботи – спуску не дає!
Залізничному транспорту Лев Васильович присвятив багато років свого
життя. Від звичайного електромонтера СЦБ – через начальника дільниці –
до поважного першого керівника дистанції! Нелегкий трудовий шлях пройшов він, немало здолав перешкод, різні люди супроводжували його у житті,
але щира посмішка, трудова наснага та влучний жарт – мабуть, це і є
запорука його успіху.
Дозвольте нам у цей урочистий день привітати високопрофесійного спеціаліста, мудрого керівника та, насамперед, прекрасну людину з цим чудовим
Ювілеєм!!!
Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді,
Дорослими вже стали діти,
А Ви – душею молоді!
Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минає 60!
Хоч як прожитих років шкода,
Та не вернути їх назад.
Хай щастя панує у вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї,
Вам многії літа! І щедрої долі!

З повагою колектив ШЧ-11

Профспілковий комітет Чернівецької дистанції
сигналізації і зв’язку вітає начальника дистанції

Лева Васильовича ЯРЕМКА
із 60-річчям!

Спинити час ніхто не в змозі,
І грає ліс, і квітне сад.
На вашім сонячнім порозі
З’явилось мудрих 60!
Ваш ювілей – поважна дата,
Про це нагадувать не слід,
А краще щиро побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ!
Щоб завжди Ви жили у мирі,
У колі рідної сім’ї,
І хай пісні веселі й щирі
Вам заспівають солов’ї!

Служба контролю та внутрішнього аудиту
щиро вітає начальника відділу служби

Мирослава Михайловича НЕТЛЮХА
із Днем народження!
Бажаємо здоров’я міцного, без нього не милі діла!
В здоров’ї – багатство і радість, і більшого щастя нема!
Все, що прекрасного є у житті, від щирого серця бажаємо всі!
Хай щастя панує у Вашому домі і радість хай буде завжди!
Здоров’я міцного і щедрої долі, хай Бог посилає на довгі роки!

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Служба контролю та внутрішнього аудиту
щиро вітає старшого ревізора служби

Ярослава Афанасійовича ДЗЮБУ
із Днем народження!
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 свята зичимо Вам щиро
Здоров’я, спокою та миру,
Любові та наснаги,
Краси земної та поваги!

Мама, дружина Любов, сестра Оксана та племінниця Надійка
вітають дорогого сина, чоловіка та брата, заступника
начальника станції Ужгород з вантажної та комерційної роботи

Максима Васильовича ЛИТВИНЮКА
із 30-ти річчям!
Нехай міцніють твої крила
Та доля хай буде щаслива!
Хай негаразди обминають,
А друзі і рідні тебе поважають!
Щоби життя було не тихим сном,
А морем пристрастей – того тобі бажаєм,
Щоб пінилось, лилося через край,
Живи і гордо голову тримай!

