ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №439394 (2010 р.)
та
приміський квиток ф.4 №015982
(2011 р.), видані ВП “Станція Львів”
ПОЛЯНИЦІ Ю.Ю.
● Приміський квиток ф.4 №013473, виданий
ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у
2011 р. МАЛЕЦЬКОМУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №360928 (2009 р.) та
службовий квиток ф.3 №056365 (2010 р.),
видані ВП “Івано-Франківська дистанція
колії” РОМАНИШИНУ Л.М.
● Посвідчення ЛВ №418954, видане
ВП “Івано-Франківська дистанція колії” у
2009 р. КОСТІВУ В.С.
● Службовий квиток ф.3 №059636, виданий
ВП “Друга дистанція сигналізації і зв’язку
м. Львів” у 2010 р. ГУСЯКУ Ю.П.
● Посвідчення ЛВ №344378, видане
ДЗ “Вузлова клінічна лікарня станції
Чернівці” у 2007 р. ВІРСТІ Н.І.
● Посвідчення ЛВ №394901, видане
ВП “Сарненська дистанція колії” у 2009 р.
ФЕДОРОВИЧУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №386733 (2010 р.)
та службовий квиток ф.3 №011478
(2011 р.), видані ВП “Львівська дистанція
колії” ДОМАГАЛЬСЬКОМУ Я.Й.
● Посвідчення ЛВ №403363, видане
ВП “Бродівська дистанція колії” у 2010 р.
МАРКОВИЧУ Р.М.
● Приміський квиток ф.4 №087574, виданий ВП “Ужгородська пасажирська вагонна дільниця” у 2010 р. БУРИЧУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №333917 (2008 р.) та
службовий квиток ф.3 №068434 (2010 р.),
видані ВП “Чернівецька дистанція колії”
КІРЛИКУ О.К.
● Службовий квиток ф.3 №068372, виданий
ВП “Колійна машинна станція №124” у 2010 р.
ПІТЧУКУ В.Я.
● Посвідчення ЛВ №339472, видане
ВП “Вагонне депо Здолбунів” у 2007 р.
ІВАНОВУ О.А.
● Приміський квиток ф.4 №083503, виданий
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2010 р. ГАМКАЛУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №398724 (2010 р.) та
свідоцтво помічника машиніста №943507
(1985 р.), видані ВП “Моторвагонне депо
Львів” ГРУНІ І.П.
● Посвідчення ЛВ №426048, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у
2009 р. ДЕМКІВ О.І.
● Посвідчення ЛВ №291300, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2008 р. ВОВЧОК Л.Л.
● Посвідчення ЛВ №449305 та приміський
квиток ф.4 №018330, видані ВП “Вагонне
депо Клепарів” у 2011 р. ПАМУЛІ А.Е.
● Приміський квиток ф.4 №082274, виданий ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у
2010 р. МАРИНЮК Г.І.
● Посвідчення ЛВ №377449 (2010 р.) та
службовий квиток ф.3 №007293 (2011 р.),
видані ВП “Рівненська дистанція колії”
КОЛОСУ С.Ю.
● Приміський квиток ф.4 №083582, виданий ВП “Рейкозварювальний поїзд №16” у
2010 р. СІКАНДІ А.Б.
● Посвідчення ЛВ №396407 та службовий
квиток ф.3 №007083, видані ВП “Самбірська
дистанція колії” у 2011 р. ПАЦАЮ Р.І.
● Посвідчення ЛВ №365082, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2007 р.
СЕНЕЧКОВІ А.М.
● Службовий квиток ф.3 №060402, виданий
ВП “Інформаційно-обчислювальний центр”
у 2010 р. МАКСИМЧУКУ В.О.
● Посвідчення ЛВ №392064 (2009 р.) та
службовий квиток ф.3 №011188 (2011 р.),
видані ВП “Будівельно-монтажний поїзд
№908” ГЛУШКУ О.П.
● Посвідчення ЛВ №017936, видане
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2000 р.
КОЛЬЧЕНКО Л.В.
● Посвідчення ЛВ №419828, видане
ВП “Господарська служба” у 2010 р.
КАРПІ І.М.
● Посвідчення ЛВ №457632, видане
ВП “Вокзал станції Івано-Франківськ” у
2010 р. САВЧУКУ П.М.
● Посвідчення ЛВ №322882, видане
ВП “Ужгородська дирекція залізничних
перевезень” у 2008 р. ДУБАНИЧУ С.П.
● Посвідчення ЛВ №310490, видане
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2009 р.
ЗАЇЦІ О.В.
● Посвідчення ЛВ №362445 (2010 р.) та
приміський квиток ф.4 №016202 (2011
р.), видані ВП “Вокзал станції Львів”
ПОЛЯНСЬКІЙ В.Є.
● Посвідчення ЛВ №428876, видане
ВП “Служба сигналізації і зв’язку” у 2010 р.
ПАВЛІХІНУ Б.О.
● Посвідчення ЛВ №389917, видане
ДП “Львівтранспроект” у 2010 р.
ТИЦЬКОМУ І.Б.
● Службовий квиток ф.3 №062166, виданий
ВП “Львівська дистанція водопостачання” у
2010 р. ФІЛІППОВІЙ І.Б.
● Приміський квиток ф.4 №003821, виданий
Львівським технікумом залізничного транспорту у 2010 р. ШАЛЬВІРІ М.Ф.
● Посвідчення ЛВ №395613, видане
ВП “Будівельне управління №1” у 2011 р.
ЛИБИКУ Р.В.

ПРИВІТАННЯ

Колектив Львівської дирекції залізничних
перевезень вітає начальника станції Янтарна

Регіональна рада ветеранів війни і праці Івано-Франківської
дирекції залізничних перевезень вітає колишнього
комірника загального відділу дирекції

Оксану Федорівну БОХІН

Олександру Яківну ВИННИЧУК

із 50-річчям!
Бажаємо Вам у цю святкову днину
Людського щастя і родинного тепла!
Щоб оминала Вас лиха година,
Щоб тільки успіх доленька несла!
Щоб друзі завше поруч були
І в горі Вас ніколи не забули!
Щоб у вікно зоря світила
Не на тепло, а на добро!
Щоб Вас усі завжди любили
І щоб прожили Ви до сто!

Колективи підрозділів господарства електропостачання
щиро вітають колишнього начальника Івано-Франківської
дистанції електропостачання

Петра Даниловича СІМАКА
із 75-річчям!
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем,
Добром і щастям золота криниця!
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаємо Вам щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Колектив внутрішнього цеху пасажирського
вагонного депо Львів щиро вітає майстра цеху

Степана Васильовича ШУТЯКА
із 50-річчям!
Везіння Вам великого бажаєм,
Здобутків гарних, сили на сто літ!
Нехай Вам сам Господь допомагає
Зробити кращим непростий цей світ!
Живіть, не знаючи ні смутку, ні печалі,
Хай чари кришталеві задзвенять!
Ми їх за Вас так щиро підіймаєм,
Дай, Боже, їх щороку наливать!

із 90-річчям!
Відходять роки – не біда, в природі не завжди цвітіння!
Немало віддано труда, здоров’я, сил, душі горіння!
І в нагороду за свій труд, за розум, вміння і терпіння
Хай буде щастя і добро, і Божеє благословіння!

Колектив юридичної служби ДТГО “Львівська залізниця”
вітає начальника юридичного сектора Рівненської дирекції
залізничних перевезень

Тетяну Григорівну АДАМОВИЧ
із 55-річчям!
Щастя ми Вам зичимо, ніжності й тепла,
Море щирих друзів, здоров’я і добра!
Хай для Вас ранки будуть золоті,
Хай цвітуть троянди у Вашому житті!
Хай крокують поруч вірність і кохання,
Збудуться всі мрії, задуми й бажання!

Колектив продовольчої служби в/ч Т0200 вітає кухаря їдальні, працівника Державної спеціальної служби транспорту

Надію Михайлівну НИКИТЕНКО
із 50-річчям!
Хай ладиться скрізь – на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас –
Все світле, хороше, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя вирує стрімкою рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує ще довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Колектив станції Янтарна щиро вітає начальника станції

Оксану Федорівну БОХІН
із ювілеєм!
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!

Профспілковий комітет Стрийської дистанції колії вітає
інженера з організації та нормування праці дистанції

Марію Василівну КОНДУР
із 50-річчям!
Хай радість і сонце
Заглядають у віконце!
І двері хай будуть відкриті
Для щастя і добра!
Хай сила прибуде, здоров’я міцніє
На щедрі і довгі прекрасні літа!

Колектив станції Родатичі щиро вітає
чергову по станції

Зіновію Андріївну ГРИЦАК
із 40-річчям!

ПОГОДА

Упродовж 15-21 квітня на більшій частині території залізниці буде переважно сухо і достатньо тепло, хоч і з прохолодними ночами. У п’ятницю вночі в південних районах магістралі місцями невеликі, на Івано-Франківщині та Буковині
помірні опади, вдень місцями слабкі опади. Температура
вночі від 0 до 5° тепла, в горах, місцями при проясненнях до
2° морозу, вдень 7-12°, на Закарпатті до 14° тепла, в горах
3-8° вище нуля. Упродовж вихідних без істотних опадів. Нічна
температура у суботу від 3° морозу до 2° тепла, в горах місцями 4-6° морозу, вдень 9-14°, на Закарпатті 12-17° тепла,
в горах 5-10° тепла, у неділю вночі від 2° морозу до 3° тепла,
вдень 11-16°, на Закарпатті 14-19° тепла, в горах вночі від 0
до 5°морозу, вдень 8-13° вище нуля.
Наступного календарного тижня погода буде прихильною до трудівників землі. Щоправда, ночі ще будуть досить прохолодними – від 0 до
5° тепла, при проясненнях можливі навіть слабкі приморозки, в горах до
3° морозу, вдень 12-17°, місцями до 19° тепла, в окремі дні навіть вище
20°, на Закарпатті 17-22°, в горах 10-15°тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже стоїть на порозі,
Але в серці й душі 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!

Батьки Богдана та Роман, брат Олег та дівчина Юля щиро
вітають бригадира цеху торгівлі ВП “Моторвагонне депо Львів”

Тараса Романовича ВОЙТОВИЧА
із 25-річчям!
Хай для тебе сонце світить
І квіти ніжності цвітуть!
Хай в добрі, достатку й щасті
Всі роки твої пройдуть!
Хай сонце і мрії, літа молодії
Несуть тобі радість, щастя й тепло!
Хай здійсняться мрії і сни голубії,
А щире кохання, щоб вічно цвіло!

