ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №387182, видане
ДЗ “Відділкова клінічна лікарня станції
Тернопіль” у 2009 р. КВАРЦЯНІЙ В.В.
● Посвідчення ЛВ №428395, видане ВП “Будівельно-монтажний поїзд
№908” у 2011 р. МОСКВІ Т.С.
● Посвідчення ЛВ №416677, видане ВП “Локомотивне депо Ковель” у
2010 р. ЛИСЬКУ А.Д.
● Посвідчення ЛВ №413731, видане
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2011 р.
ОГОРОДНИЧОМУ В.Б.
● Посвідчення ЛВ №437234 та службовий квиток ф.3 №061924, видані
ВП “Підзамчівська дистанція колії” у
2010 р. ФЕШОВИЧУ В.А.
● Посвідчення ЛВ №423642, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2009 р. ЛЯХОВИЧ М.І.
● Приміський квиток ф.4 №009109, виданий ВП “Локомотивне депо Львів” у
2011 р. ГУМЕННОМУ М.І.
● Посвідчення ЛВ №398713, видане ВП “Моторвагонне депо Львів” у
2009 р. РУДІЙ Л.В.
● Посвідчення ЛВ №398726 (2010 р.)
та приміський квиток ф.4 №017999
(2011 р.), видані ВП “Моторвагонне
депо Львів” ФЕДИШИНУ В.С.
● Студентський квиток ВК №07369679,
виданий Львівським технікумом залізничного транспорту у 2009 р.
НАГІРНИЧ І.М.
● Посвідчення ЛВ №451815, видане
ВП “Локомотивне депо Мукачево” у
2011 р. ЦАРИНСЬКОМУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №401275 (2010 р.)
та приміський квиток ф.4 №018853
(2011 р.), видані ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
ХВОЩЕВСЬКІЙ Т.С.
● Посвідчення ЛВ №395233 та приміський квиток ф.4 №019412, видані
ВП “Будівельне управління №1” у
2011 р. КЕРЧЕЙ Т.В.
● Службовий квиток ф.3 №012241, виданий управлінням залізниці у 2011 р.
ОСТРОВСЬКОМУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №350175
(2010 р.) та службовий квиток
ф.3 №009060 (2011 р.), видані
ВП “Тернопільська дистанція колії”
БЕРЕЗОВСЬКОМУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №390769, видане
ВП “Моторвагонне депо Коломия” у
2009 р. ЮРЧЕНКУ Д.М.
● Приміський квиток ф.5учн. №005040,
виданий ВП “Івано-Франківська дистанція колії” у 2010 р. ЗАРІНЧУК М.І.
● Посвідчення ЛВ №320384, видане
ДЗ “Вузлова лікарня станції Сарни” у
2008 р. ЧМІЛЬ Л.А.
● Посвідчення ЛВ №401462 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 №014162
(2011 р.), видані ВП “Станція
Мостиська-ІІ” КАЧМАРИКУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №340042, видане
ВП “Вагонне депо Здолбунів” у 2009 р.
СИДОРЧУКУ К.М.
● Посвідчення ЛВ №412408, видане
ВП “Вагонне депо Здолбунів” у 2010 р.
ШИМЧУКУ О.П.
● Посвідчення ЛВ №429277 (2009 р.)
та службовий квиток ф.3 №010037
(2011 р.), видані ВП “Дистанція
сигналізації та зв’язку ст. Львів”
КОБИЛЕЦЬКОМУ М.Я.
● Приміський квиток ф.4 №009858,
виданий ВП “Вагонне депо Коломия” у
2010 р. ЛУКАНЮКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №382426, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2010 р. ШИДЛОВСЬКОМУ М.Р.
● Посвідчення ЛРЗ №005986, видане
ВАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у 2011 р. ПУХНАТІЙ М.М.
● Посвідчення ЛВ №370485, видане
ВП “Друга дистанція сигналізації і зв’язку
м. Львів” у 2010 р. ФУГЛІНСЬКІЙ Е.Ю.
● Посвідчення ЛВ №374417, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Чернівці” (Івано-Франківськ) у 2009 р.
КОБИЛЯНСЬКОМУ А.В.
СПІВЧУТТЯ

Колектив та профспілковий комітет ВП “Мостобудівельний поїзд
№61” висловлюють щире співчуття начальникові Костянтину
Павловичу Іщуку з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
брата Андрія.
Друзі-залізничники – родини
Караванової та Ткачук – висловлюють щирі співчуття колишньому
лікарю-невропатологу
відділкової лікарні станції Рівне
Валентині Данилівні Івановій
з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка ЛЕВКОВСЬКОГО
Анатолія Йосиповича і висловлюють щире співчуття сім’ї та
родині покійного.

ОГОЛОШЕННЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
1. Старший викладач кафедри транспортних технологій (залізничний транспорт) Львівської філії за профілем кафедри – 1 посада.
2. Доцент кафедри рухомого складу і колії Львівської філії (доктор
наук, доцент, кандидат наук) – 2 посади.
На конкурс подаються наступні документи:
– заява;
– особистий листок з обліку кадрів;
– список науково-методичних праць, винаходів, публікацій;
– документи про освіту, вчені звання та ступені (копії);
– 2 фотокартки 3х4 см;
– копія довідки про ідентифікаційний код.
Документи приймаються впродовж 2-х тижнів з дня опублікування за адресою: 79052, м. Львів, вул. Іванни Блажкевич, 12а,
кім. 205. Телефони для довідок: 2670486; 2260147.
ДИТЯЧИЙ ТАБІР “ТРЕМБІТА” В С. ЦИГАНІВЦІ УЖГОРОДСЬКОГО
РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗАПРОШУЄ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ВІКОМ
ВІД 7 ДО 14 РОКІВ.
Термін оздоровлення 14 днів, повна вартість путівки 1540,00 грн.
Батьківська плата для залізничників 400,00 грн. Код Ужгорода
(312), контактні телефони 45-07-05, 45-07-06, 69-25-67, 69-25-70.
Дата заїздів:
1-а зміна з 18.06-01.07.2011
2-а зміна з 03.07-16.07.2011
3-я зміна з 18.07-31.07.2011
4-а зміна з 02.08-15.08.2011

ПРИВІТАННЯ

Колектив дорожнього центру стандартизації, метрології
та експертизи щиро вітає економіста 1 категорії

Наталію Карлівну ШРАМКО
із ювілеєм!
В цей радісний день, в це ювілейне свято
Хай доля призначить Вам років багато,
Дарує здоров’я, щастя й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла!
Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться мрії, бажання й думки,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
А доля Вам щедро усміхалась не раз!
Керівництво та колектив ВП “Івано-Франківський загін
воєнізованої охорони” щиро вітають почесного залізничника,
ветерана Великої Вітчизняної війни (учасника бойових дій),
колишнього начальника Івано-Франківського загону
воєнізованої охорони

Йосипа Павловича СІМОНОВА
із 90-річчям!
З ювілеєм шлем своє вітання,
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих довгих літ!
Колектив працівників та профспілковий комітет ВП “Вагонне
депо Ужгород” щиро вітають слюсаря з ремонту
рухомого складу пункту технічного обслуговування вагонів Чоп

Гаврила Павловича КОМОНІЯ
із 55-річчям!
З нагоди Вашого ювілею прийміть наші найщиріші вітання!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, довголіття, благополуччя,
доброї долі, гарного настрою!
Нехай оптимізм, натхнення і успіх будуть завжди з Вами!
Нехай у Вашій родині завжди панує затишок і злагода!
Нехай роки лишають по собі лише світлі спогади!
Колектив механічного цеху
ВП “Моторвагонне депо Львів” щиро вітає коваля

Степана Степановича ІЛЬКІВА
із 50-річчям!
Бажаєм удачі, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли до тла!
Щоб жить – не тужити до ста літ вдалося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!
Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

ПОГОДА

ïðîãíîç ïîãîäè íà 10-16 ÷åðâíÿ 2011ð.
Упродовж 10-16 червня на більшій частині території залізниці очікується нестійка помірно
тепла погода. У п’ятницю та впродовж вихідних
унаслідок переміщення атмосферних фронтів із
північного заходу очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, в окремих регіонах дуже сильні зливи, град, шквали. Вітер північно-західний помірний,
при грозах подекуди шквалистий із поривами 17-22
м/сек. Температура вночі 11-16°, в горах місцями
9-11° вище нуля, вдень 19-24° тепла. У п’ятницю
на Рівненщині місцями до 25-28° тепла, в горах
уночі місцями 8-10°, вдень 13-18°, а в неділю 19-21°
вище нуля.
У понеділок місцями невеликий дощ, у Прикарпатських областях вдень по всій території
та на Тернопільщині короткочасний дощ, місцями
гроза. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°, на
Закарпатті 24-29° тепла.
Надалі на більшій частині території залізниці
переважно без опадів, тільки ще в середу місцями короткочасні дощі, гроза. Температура вночі
7-13°, в горах місцями 4-6°, вдень у вівторок 22-27°,
на Закарпатті до 29° із позначкою “плюс”, у середу
23-28° вище нуля, у четвер 20-25°, на Закарпатті
23-28° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Мама, тато, сестра, бабуся і родина Єлецьких вітають механіка
зв’язку ст. Мостиська-ІІ другої дистанції сигналізації і зв’язку

Марію Михайлівну ПАВЛОВСЬКУ
із одруженням!
Бажають прожити з коханим чоловіком
довгі роки життя без сліз, без горя, без жури!
Нехай же з Вами щастя буде
Сьогодні, завтра і завжди!

Керівництво та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Ужгород” щиро вітають старшого оглядача вагонів –
члена профкому ПТО Лавочне

Андрія Васильовича МАГУРЧАКА
із 30-річчям!
Бажаєм 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!

