ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Учнівський квиток ВК №07756522,
виданий Львівським міжрегіональним
вищим професійно-технічним училищем залізничного транспорту у 2010 р.
ДУСИКУ О.Є.
● Посвідчення ЛВ №374457 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 №010133
(2011 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” (Івано-Франківськ)
ВЕРЕЩУКУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №386536, видане ВП “Служба колії” у 2011 р.
МОГІНСЬКОМУ О.А.
● Посвідчення ЛВ №364227, видане
ВП “Ужгородська дирекція залізничних
перевезень” у 2009 р. та приміський
квиток ф.4 №001083, виданий квитковим бюро ст. Мукачево у 2011 р.
ТОМЕШ В.П.
● Посвідчення ЛВ №454265, видане
ВП “Ужгородська пасажирська вагонна
дільниця” у 2010 р. БРАТАСЮКУ М.С.
● Посвідчення ЛВ №374336, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Чернівці” (Івано-Франківськ) у 2009 р.
ЮРЦУНЯКУ Ю.Л.
● Посвідчення ЛВ №309511, видане
ВП “Рівненська дистанція колії” у 2009
р. ОРЕШКУ А.А.
● Посвідчення ЛВ №439856 (2010 р.) та
приміський квиток ф.4 №012115 (2011
р.), видані ВП “Рівненська дистанція
колії” БОБРОВНІКУ-СИДОРЕНКУ Ю.А.
● Посвідчення ЛВ №422523, видане
ВП “Мукачівський загін воєнізованої
охорони” у 2010 р. ЛЕНДЄЛУ Ю.В.
● Посвідчення ЛВ №433615, видане
ВП “Вагонне депо Ужгород” у 2011 р.
ФЕДЮЧЦІ В.І.
● Посвідчення ЛВ №413232 (2009 р.)
та службовий квиток ф.3 №002745
(2011 р.), видані ВП “Вагонне депо
Здолбунів” КОБЕРНИК Н.М.
● Посвідчення ЛВ №377422, видане
ВП “Рівненська дистанція колії” у 2010
р. та приміський квиток ф.4 №011763,
виданий квитковим бюро ст. Рівне
БІЗЮКУ І.І.
● Посвідчення ЛВ №379414, видане
ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” у 2010 р. ЧЕСНОКОВУ С.О.
● Приміський квиток ф.4 №082116, виданий ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2010 р. КОКУН Г.М.
● Посвідчення ЛВ №466095, видане
ВП “Колійна машинна станція №125” у
2010 р. РИБЦІ В.В.
● Посвідчення ЛВ №410844, видане ДЗ
“Клінічна лікарня” у 2010 р. ВЕЙТ В.В.
● Приміський квиток ф.5 №005458,
виданий ЛФ ДНУЗТ ім. академіка
В. Лазаряна у 2010 р. КЛЮЙКУ Д.С.
● Посвідчення ЛВ №340114, видане
ВП “Вагонне депо Здолбунів” у 2009 р.
НАЗАРУКУ В.С.
● Посвідчення ЛВ №398836, видане ВП “Моторвагонне депо Львів” у
2010 р. ДЖУС І.П.
● Посвідчення управління краном
№799, видане ВП “Технічна школа”
у 2001 р. та приміський квиток ф.4
№017667, виданий ВП “Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2011 р.
ЛУЦИКУ Р.Я.
● Приміський квиток ф.4 №048626,
виданий ВП “Львівська дистанція водопостачання” у 2010 р. ІВАНЮКУ Д.П.
● Приміський квиток ф.4 №003829,
виданий Львівським технікумом залізничного транспорту у 2010 р.
СТРОЦЬКОМУ О.Р.
● Посвідчення ЛВ №410794, видане ДЗ “Клінічна лікарня” у 2010 р.
ЛЕШЕЗІ М.М.
● Свідоцтво на право управління тепловозом №563935 (1985 р.), та свідоцтво на право управління електровозом
(1999 р.), видані ВП “Служба локомотивного господарства” МИСЬКУ І.Я.
● Приміський квиток ф.4 №005806,
виданий Львівським технікумом залізничного транспорту у 2008 р.
ДЕНИСУ Т.М.
СПІВЧУТТЯ

Колектив апарату безпеки руху поїздів та автотранспорту залізниці висловлює
щирі співчуття головному
ревізору з безпеки руху поїздів і автотранспорту Євгену
Івановичу Талосі та його родині з приводу важкої втрати
– смерті ЛУЧИН Катерини
Костянтинівни.

ПРИВІТАННЯ

Адміністрація та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Дрогобич” щиро вітають начальника служби вагонного господарства

Колектив станції Хоросниця – Судова Вишня вітає
начальника

Петра Васильовича КАЛІТЧУКА

та чергову по стрілочному посту

Володимира Михайловича ГРУНИКА
Лілію Осипівну КУЧМУ

із Днем народження!
Невблаганні літа відраховують весни...
Зупиніться на мить, не спішіть, не летіть!
Новий день виплітає із мрій перевесло,
Щоб із дружніх вітань сніп тугий перевить!
Хай квітує любов на життєвому полі,
Хай світанки дарують наснагу щодня!
Хай крізь хмари й туман посміхається доля,
Килимами дороги встеляє весна!
Адміністрація та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Дрогобич” щиро вітають колишнього приймальника вагонів депо,
стаж роботи якого на підприємстві налічує 47 років,

Анатолія Григоровича ПАВЛОВСЬКОГО
із Днем народження!
Зичимо ще літ багато,
Радості, ні крихточки біди,
Щоб життя для Вас було, як свято,
Й дарувало посмішку завжди!
Хай береже Вас Мати Божа
Від злих людей і різних бід,
Хай дасть здоров’я і поможе
Прожити в щасті многа, многа літ!
Колектив ВП “Служба електропостачання” щиро вітає
начальника ВП “Львівська дистанція електропостачання”

Ярослава Мирославовича КОЗІЯ
із 50-річчям!
Від душі зичимо Вам міцного здоров’я, сімейного
щастя та благополуччя, невичерпної енергії!
Хай у Вашому домі завжди панують мир, любов
і тепло родинних взаємин, у серці – доброта, а у
справах – мудрість та натхнення!
Колектив господарської служби щиро вітає начальника служби

із одруженням!
Під дзвони весільні в цей радісний час
Від щирого серця вітаємо Вас!
Ми хочемо Вам усіх благ побажати,
Щоб Ви були дружні, успішні, багаті!
І ще, неодмінно, щасливі, здорові,
Щоб жили завжди у ладу і любові!
Хай разом всі справи даються Вам легко
Та гарні сюрпризи приносить лелека!

Колектив та профспілковий комітет
ВП “Львівська дистанція електропостачання”
щиро вітають начальника дистанції

Ярослава Мирославовича КОЗІЯ
із 50-річчям!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Рівненько стелиться в житті!
Тож не тривожтесь і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Колектив ВП “Енергозбут” щиро вітає старшого
електромеханіка Ужгородського регіонального відділку

Наталію Тіберівну ХЛОПУК
із 50-річчям!
Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай завжди щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді та радості прожить!
Хай доля буде, як волошка в житі!
Душа хай буде вічно молода!
Від сонця – золота,
А від небес блакиті,
Хай обминають горе та біда!
Щоб життя здавалось добрим дивом:
Єдиним, неповторним і красивим!
Многая Вам літа!

В’ячеслава Борисовича ПЕТРОВА

Профспілковий комітет та колектив ВП “Вагонне депо
Дрогобич” щиро вітають начальника депо

із Днем народження!

Миколу Кузьмича КОСОВАНА

Ваші роки – то Ваш скарб,
Їм ціни немає!
Кожен рік багато варт,
Всі про це ми знаєм!
Вашу мудрість знаєм ми,
Цінимо Ваш досвід,
Шани Вам поміж людьми
І поваги досить!
Тож прийміть уклін від нас,
Щире слово шани,
Ми щодня й усякий час
Гордимося Вами!

із 40-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 оминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

Колектив та профспілковий комітет ВП “Служба матеріальнотехнічного постачання” щиро вітає начальника служби

Ігоря Михайловича ОЛЕКСІЯ
та директора ВП “Будинок побуту”

Олександру Миколаївну ОЛЕКСІЙ
із Днем народження!
Хай в добрі і здоров’ї проходять літа,
Хай повага стрічається всюди!
Хай на полі життя колосяться жита
І цінують за працю Вас люди!
ПОГОДА
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Впродовж 15-21 липня на більшій частині території залізниці переважатиме нестійка тепла погода. У п’ятницю вночі 15-20°, вдень
27-32° тепла, але у другій половині дня на заході залізниці пройдуть
грозові дощі, які поширяться у суботу на решту території. Місцями
пройдуть сильні зливи, з градом та шквалами. Вітер помірний, поривчастий. У суботу вдень до 21-26°, на Закарпатті 24-29° тепла. У
неділю місцями короткочасні дощі, гроза (переважно на Закарпатті,
Івано-Франківщині, Буковині). Температура вночі 12-17°, вдень 23-28,
на Закарпатті 25-30° тепла. У понеділок-вівторок на більшій частині
території залізниці утримуватиметься нестійка погода із грозовими дощами, зливами, градом та шквалистими посиленнями вітру.
Температура вночі 13-19°, вдень 18 липня 23-28° тепла, на Закарпатті
25-30°, 19 липня 20-26° вище нуля, місцями до 28° тепла.
Надалі буде нестійка погода, з короткочасними дощами та грозами, місцями
зливами, градом та шквалами. Температура у середу вночі 11-16°, в горах місцями
6-11°, вдень 21-27° тепла, на Закарпатті місцями до 29° вище нуля, у четвер вночі
14-19°, вдень 22-28°, на Закарпатті та в горах 19-24° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

