ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Службовий квиток ф.3 №012903, виданий
ВП “Друга дистанція сигналізації і зв’язку
м. Львів” у 2011 р. СУПРУНОВИЧУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №401100, видане ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2010 р.
ЯВОРІВСЬКОМУ І.М.
● Посвідчення ЛВ №400550, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2010 р. ЮФИМ М.Д.
● Посвідчення ЛВ №414460, видане
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2011 р.
ШАРАНУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №440148, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2010 р. ПОЧИВАЛІНУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №402136, видане
ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у
2011 р. СОЛТАНУ Т.С.
● Студентський квиток ВК №08155359
(2010 р.) та приміський квиток ф.5
№007423 (2011 р.), видані Львівським
технікумом залізничного транспорту
МОНАСТИРСЬКІЙ Л.М.
● Студентський квиток ВК №08155344, виданий Львівським технікумом залізничного
транспорту у 2010 р. та приміський квиток
ф.4 №007281, виданий квитковим бюро
ст. Львів у 2011 р. БЕРЕЗІ Ю.Є.
● Посвідчення ЛВ №420496, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у
2009 р. БОРТКЕВИЧУ О.В.
● Приміський квиток ф.4 №385290, виданий ВП “Ходорівська дистанція колії” у
2009 р. ГОТРІ Л.М.
● Приміський квиток ф.5 №000954,
виданий Львівським технікумом
залізничного транспорту у 2011 р.
ЧУМАКУ А.П.
● Посвідчення ЛРЗ №003764, видане ПрАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у 2010 р.
ЗАБАНДЖАЛІ М.М.
● Посвідчення ЛВ №412252, видане
ВП “Вагонне депо Здолбунів” у 2009 р.
СЕМЕНЮКУ О.Г.
● Посвідчення ЛВ №435510, видане ВП “Станція Ковель” у 2010 р.
ОСТАПЧУКУ О.П.
● Приміський квиток ф.4 №001400,
виданий ВП “Ужгородський відділ матеріально-технічного постачання” у 2011 р.
МУЧИЧЦІ П.Ю.
● Посвідчення ЛВ №442708 та приміський квиток ф.4 №010521, видані
ВП “Івано-Франківські дорожні механічні
майстерні” у 2011 р. ЧОПОВСЬКОМУ П.В.
● Посвідчення ЛВ №355313 та
приміський квиток ф.4 №019057,
видані ВП “Львівська механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт” у 2011 р.
ДУТКЕВИЧУ П.Г.
● Посвідчення ЛВ №423465, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2009 р. КУЛІЄВИЧУ М.В.
● Службовий квиток ф.3 №010241,
виданий ВП “Колійна машинна станція
№125” у 2011 р. ТАРАСІЮ М.Б.
● Приміський квиток ф.4к №014681,
виданий ВП “Пасажирське вагонне
депо Львів” у 2011 р. ЛЯХОВИЧ М.І.
● Приміський квиток ф.4 №017168,
виданий ПрАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у 2011 р.
ШОТУ Я.Є.
● Посвідчення ЛК №054731 члена
ГО “Лікарняна каса Львівської залізниці”, видане ВП “Вокзал Ужгород” у
2010 р. БЕНЯКУ О.Ф.
● Посвідчення ЛВ №468211, видане
ВП “Львівська дистанція електропостачання” у 2011 р. КАЛИТИНУ П.М.
СПІВЧУТТЯ

Президія дорожнього комітету профспілки висловлює щире
співчуття сім’ї колишнього голови профспілкового комітету
Стрийської дистанції колії Вірі
Степанівні Мицько з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив
ВП
“Станція
Тернопіль” з сумом сприйняв
звістку про те, що не стало прекрасної людини, колишнього
начальника станції
САВАРИНА Любомира
Ярославовича.
Сумуємо з приводу тяжкої
втрати та висловлюємо щире
співчуття рідним та близьким
покійного.

О Г ОЛ О Ш Е Н Н Я

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ СЕКРЕТАРЯ-ДІЛОВОДА
Дорожній ремонтно-експлуатаційний автобазі залізниці на роботу терміново потрібен секретар-діловод. Прийом здійснюється
за переводом з інших підрозділів залізниці.
Контактний телефон 6-64-16.
Відокремлений підрозділ “Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень ДТГО “Львівська залізниця”, який знаходиться в м. Івано-Франківську на вул. Привокзальній, 15, має намір
отримати Дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел (опалення газовими конвекторами приміщень вокзалу станцій Боднарів та Отинія), які розташовані за адресою:
● Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Боднарів,
вул. Привокзальна, 5;
● Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, смт Отинія,
вул. Колійова, 7.
Пропозиції та зауваження з приводу отримання Дозволу надавати в райдержадміністрації міст Калуша та Коломиї упродовж 30
календарних днів з дня опублікування інформації в ЗМІ.
За більш детальною інформацією звертатись:
м. Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 15. Тел.: 59-33-10,
начальник ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних
перевезень” – Пугач С.І.

ПРИВІТАННЯ

Колектив служби перевезень вітає колишнього
провідного інженера-технолога служби

Наталію Олексіївну ГРОМОВУ
із 60-річчям!
Нехай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні як струна!
І добро не оминає хату,
Як не оминає світ весна!
Хай здоров’я, радість і достаток,
Сиплються немов вишневий цвіт!
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує Вам багато літ!

Рада ветеранів локомотивного депо Львів вітає
колишнього машиніста паровоза, тепловоза

Романа Гавриловича ВОЛОШИНА
із 80-річчям!
Від усього серця Вам даруєм
Букет найкращих побажань,
До 100 живіть без хорувань!
А ще бажаємо ми Вам,
Щоб холод в душу не закрався,
Щоб в серце смуток не прийшов,
І щоб ніхто не здогадався,
Який Вам рік уже пішов!

Рада ветеранів війни та праці Коломийського залізничного вузла вітає
колишнього слюсаря з ремонту рухомого складу, контрольно-вимірювальних
приладів і автоматики локомотивного депо Коломия

Зенона Стефановича ЦУПРИКА
із 70-річчям!
Летять роки в міжзоряний політ,
Але душа нехай про це не знає!
І хай так буде аж до сотні літ,
І доброта ніколи не згасає!
Хай доля піднесе іще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я,
Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю!

Адміністрація та профспілковий комітет ВП “Ужгородська
дистанція колії” вітають інженера з охорони праці

Наталію Дмитрівну ЩУБЕЛКУ
із 55-річчям!

ПОГОДА

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 9-15 ãðóäíÿ 2011ð.
Упродовж 9-15 грудня на більшій частині території залізниці переважатиме нестійка погода. У п’ятницю вночі невеликі,
а у другій половині дня – помірні опади мокрого снігу, місцями
із дощем. Вітер південно-західний помірний, поривчастий, в
горах сильний. Температура вночі від 0 до 5° морозу, вдень від
0 до 5° тепла, в горах до 3° морозу. У п’ятницю в горах та на
Закарпатті місцями 6-8° морозу. У суботу часом опади мокрого снігу, місцями з дощем, в горах переважно сніжитиме, на
Закарпатті сильні опади. Слабка ожеледь. Вітер південно-західний помірний, поривчастий. Температура вночі від 3° морозу до
2° тепла, в горах до 5° морозу, вдень від 0 до 5° тепла. У неділю
вночі та вранці опади, на Закарпатті та в горах місцями сильні,
вдень переважно без опадів. Вітер південно-західний помірний,
поривчастий, в горах до сильного, з хуртовинами. Нічна температура 1-6°, в горах місцями 7-10° морозу, вдень від 0 до 5°
тепла, в горах до 2° морозу.
У понеділок без істотних опадів, лише на Закарпатті та в
горах невеликі опади. Температура вночі 1-6°, в горах місцями
7-9° морозу, вдень від 0 до 5° тепла, на Волині, Рівненщині близько нуля. У вівторок часом опади снігу та дощу, на Закарпатті
вночі місцями сильні. Температура вночі від 2° тепла до 2°морозу, в горах до 4° морозу, вдень від 0 до 5° тепла.
Надалі переважно без опадів, температура вночі від 0 до 5°,
у середу в горах до 7° морозу. Вдень від 0 до 5°, в Прикарпатських
областях місцями до 7° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Керівництво, профспілковий комітет та колектив ВП “Стрийська
дистанція колії” висловлюють щире співчуття колишньому голові профспілкового комітету Вірі Степанівні Мицько, її рідним та близьким з
приводу важкої втрати – смерті мами Степанії Адамівни.
У цей нелегкий, скорботний час поділяємо з Вами біль та скорботу
від втрати найріднішої, щирої, доброї, надзвичайно віруючої людини,
яка за свій життєвий шлях виховала не одного внука та правнука.
Обірвалося сповнене добрих справ життя, яке до останку було присвячене людям.
Воістину першим Господь забирає до себе найкращих. Світла
пам’ять про Степанію Адамівну назавжди залишиться у серцях усіх,
хто її знав, любив і поважав.

Від усієї душі бажаємо Вам доброго здоров’я, багато років життя, особистого щастя. Хай доля буде щедрою на добро та гарних людей. Доброго
настрою та оптимізму!
Хай втіляться в життя усі надії,
Здійсняться задуми і сповняться всі мрії!
Хай доля буде світла і ласкава,
Хай щастя буде справжнім і рясним!
Колектив апарату безпеки руху поїздів та автотранспорту
залізниці вітає заступника головного ревізора з безпеки руху поїздів
і автотранспорту Івано-Франківської ревізорської дільниці

Володимира Васильовича МИХАЙЛИШИНА
із 40-річчям!
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем,
Добра і щастя золота криниця!
Нехай наснаги Вам дає Земля
Десятки літ ще мріяти й трудитись,
Хай рідна пісня серце окриля,
В здоров’ї й радості до сотні літ прожити!
Колектив апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту Івано-Франківської
ревізорської дільниці щиро вітає заступника головного ревізора з безпеки руху
поїздів і автотранспорту Івано-Франківської ревізорської дільниці

Володимира Васильовича МИХАЙЛИШИНА
із ювілеєм!
Прийміть з нагоди ювілею
Наш найсердечніший привіт!
Хай Вам із Вашою сім’єю
Лиш радості дарує світ!
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль!
Своїм теплом хай сонечко зігріє
І привітання щирі линуть звідусіль!

Колектив Дорожнього центру стандартизації, метрології та
експертизи вітає інженера з технічного нагляду

Павла Степановича ФЕДОРОВИЧА
із 30-річчям!
Нехай життя здається добрим дивом,
Цікавим, радісним, щасливим,
А плідні справи та шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми!
Щоб ріки достатку текли – не міліли!
Натхнення і настрою,
Щастя і сили!

