ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Приміський квиток ф.4 №010539,
виданий квитковим бюро ст. ІваноФранківськ у 2011 р. НИКОЛИНУ С.І.
● Посвідчення ЛВ №439806, видане
ВП “Рівненська дистанція колії” у
2010 р. ПЕТРИК В.В.
● Диплом
№614359,
виданий
Львівським технікумом залізничного
транспорту у 1977 р. ДУТКЕВИЧУ Я.Г.
● Службовий квиток ф.3 №005589, виданий ВП “Стрийська дистанція колії” у
2011 р. УРДЕЮ І.В.
● Посвідчення ЛВ №407450 (2009 р.)
та службовий квиток ф.3 №004470
(2011 р.), видані ВП “Чернівецька дистанція колії” АБРАМЧУКУ А.Д.
● Посвідчення ЛВ №412048 (2010 р.)
та службовий квиток ф.3 №004522
(2011 р.), видані ВП “Чернівецька дистанція колії” КОНИКУ Д.А.
● Приміський квиток ф.4 №005442,
виданий Чернівецьким транспортним
коледжем у 2010 р. КОСЮК М.М.
● Посвідчення ЛВ №392892 та приміський квиток ф.4 №006139, видані
ВП “Локомотивне депо Здолбунів” у
2010 р. НАЙДЮКУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №434645, видане
ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” у 2011 р.
КАЛИНОВСЬКОМУ Т.В.
● Посвідчення ЛВ №294780, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель”
у 2007 р. ГАВРИЛЮК О.В.
● Посвідчення ЛВ №418496 та приміський квиток ф.4 №003761, видані
ВП “Ужгородська дирекція залізничних
перевезень” у 2011 р. КАПКУ М.П.
● Приміський квиток ф.4 №005524,
виданий Чернівецьким транспортним
коледжем у 2010 р. СИМЧИЧУ В.В.
● Приміський квиток ф.5 №006208,
виданий Чернівецьким транспортним
коледжем у 2010 р. ВІДЛИВАНОМУ Р.І.
● Посвідчення ЛВ №391233, видане
ВП “Моторвагонне депо Коломия” у
2011 р. ГОЛИНСЬКОМУ М.В.
● Посвідчення ЛВ №364370, видане
ВП “Ужгородська дирекція залізничних
перевезень” у 2010 р. ШВАБУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №438162 (2010 р.)
та службовий квиток ф.3 №006801
(2011 р.), видані ВП “Самбірська дистанція електропостачання” КОСАЧУ М.В.
● Посвідчення ЛВ №441074 та приміський квиток ф.4 №019795, видані
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2011 р. ГУЦАЛУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №425251 та приміський квиток ф.4 №019058, видані
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у
2011 р. СУСЯКУ Р.І.
● Диплом РТ-І №078519, виданий
Львівським технікумом залізничного
транспорту у 1992 р. ДУБАС О.П.
● Службовий квиток ф.3 №010479, виданий ВП “Львівська дистанція електропостачання” у 2011 р. КУПОВИЧУ В.О.
● Студентський квиток ВК №08499075,
виданий Львівським технікумом залізничного транспорту у 2011 р. та приміський квиток ф.5 №000967, виданий
білетною групою ст. Львів у 2011 р.
КОВАЛЬЧИН О.М.
● Посвідчення ЛВ №467744, видане
ВП “Вагонне депо Дрогобич” у 2010 р.
ГОРЕНКОВУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №402638, видане
ВП “Станція Стрий” у 2010 р.
ТУРИК Н.М.

ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного вузла вітає
колишню чергову по вокзалу станції Коломия

Колектив Львівської дирекції залізничних перевезень вітає
начальника станції Ваньовичі

Ганну Йосипівну ПОПИК

Катерину Павлівну МАНДРУСЯК
із 80-річчям!
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!

Колектив відділу з організації тендерних закупівель
вітає начальника відділу

Людмилу Михайлівну ДОВГАНИК
із Днем народження!
Ось він прийшов – цей добрий день,
Коли в душі в Вас справжнє свято!
І гляньте – Ви серед людей,
Он скільки друзів в Вас багато!
Вітаємо зі святом Вас –
Яскраву, чарівну людину –
Найкращу із земних прикрас
В яку б там не було годину!

Колектив ВП “Чернівецька дистанція захисних лісонасаджень”
щиро вітає начальника дистанції

Олександра Федоровича ШУГАЛЕЯ
із 60-річчям!
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Радість, багатство, наснага,
І шана людська, і повага!

ДОРОЖНІЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ
КЛУБ “ЛОКОМОТИВ”
запрошує залізничників до активних занять фізичною
культурою і спортом. До ваших послуг: зал ігрових видів
спорту (футбол, волейбол), тренажерний зал для чоловіків,
тренажерний зал для жінок, відкритий міні-футбольний майданчик, зал настільного тенісу, зал шейпінгу, зал важкої атлетики. Оплата послуг через профкоми ваших підприємств.
Наша адреса: м. Львів, вул. Федьковича, 30
(район Привокзального ринку)
Тел. для довідок: 226-37-39

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!

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає ветеранів праці дирекції
із 60-річчям!

Ольгу Степанівну КСЬОНДЗИК
Тетяну Семенівну АВДЄЄВУ
із 70-річчям!

Анну Іванівну МИКИТИН
із 80-річчям!

Ірину Михайлівну КОРОЛЬ
Парасковію Петрівну КОЛАН
із 90-річчям!

Петра Івановича ПИЛИПА
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!

Колектив служби локомотивного
господарства вітає жовтневих іменинників

Романа Михайловича КУРИЛЯКА
Олега Зіновійовича ШЕВЧИШИНА
Зіновія Мирославовича ЧУЩАКА
Романа Богдановича ГОЛОВАЧЕВСЬКОГО
Михайла Михайловича ОЛИВКА
із Днем народження!
Бажаємо сонця і чистого неба,
І ласки, й тепла, і усього, що треба!
Даруємо шану і пишнії квіти, бажаємо многая-многая літа!
Хай Божа Матір Вас оберігає, теплом Ваш дім зігріває,
Хай здоров’я з Вами буде, хай Ісус Вас не забуде,
Хай світить зірка золота на многії і благії літа!

Профком та колектив ВП “Івано-Франківська дистанція колії”
щиросердечно вітають своїх працівників:
бригадира колії 4-го околотку

Івана Дмитровича ГАВРИЛЯКА
монтера колії 6-го околотку

Василя Васильовича МИКИТИНА
оператора дефектоскопії

В’ячеслава Михайловича ВАСИЛЮКА
із 60-річчям!
На незбагненному цім світі, де на долоні все, як є,
Вам День народження привітно сьогодні руку подає!
В цей день Вас щиро привітають колеги, друзі і рідня,
Здоров’я, щастя побажають і море радості щодня!
Прийміть від нас цей подарунок: троянди у рясній росі,
Палкого сонця поцілунок і осінь у своїй красі!
До Вас хай сила вітру лине на журавлиному крилі,
Хай в Вас живуть душа дитини і мудрість Матінки-Землі!

СПІВЧУТТЯ

Колектив юридичної служби
висловлює щире співчуття Надії
Іванівні Антонів – заступнику
начальника юридичної служби
ДТГО “Львівська залізниця” з
приводу тяжкої втрати – смерті батька СТЕЦЬКІВА Івана
Васильовича.
Колектив будівельного управління №1 з сумом сприйняв
звістку про те, що не стало прекрасної людини, колишнього
головного бухгалтера
ЦИМБАЛЮК Олександри
Федорівни.
У БУ-1 Олександра Федорівна
працювала з 1974 року по 1990 рік.
Сумуємо з приводу тяжкої
втрати та висловлюємо щире
співчуття рідним та близьким.

ПОГОДА

ïðîãíîç ïîãîäè íà 28 æîâòíÿ – 3 ëèñòîïàäà 2011ð.
Впродож 28 жовтня – 3 листопада на території західних
областей України триватиме пора “золотої осені”. У п’ятницю та
впродовж вихідних малохмарно, без опадів. Вночі та вранці
місцями стелитимуться тумани. Нічна температура коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті місцями 2-4° тепла, вдень 8-13°, на Закарпатті та місцями в горах
до 15° тепла.
Більшу частину наступного календарного тижня над
Україною пануватиме антициклон – тож характер погоди
суттєво не зміниться – включно до четверга утримуватиметься суха погода, місцями нічні та ранішні тумани.
Температура буде досить комфортною: вночі стовпчики
термометрів коливатимуться від 3° морозу до 3° тепла,
вдень 9-14°, в Прикарпатських областях місцями до 16°
тепла, в горах уночі місцями від 0 до 5° морозу, вдень 5-10°
вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

