ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №463126, видане
ВП “Господарська служба” у 2011 р.
ДЕНИС Г.Б.
● Службовий квиток ф.3 №005629,
виданий ВП “Мостобудівельний
поїзд №63” у 2011 р. ЦЮКУ І.Я.
● Посвідчення ЛВ №352386, видане
ВП “Інформаційно-обчислювальний
центр” у 2010 р. ТКАЧУКУ Д.В.
● Посвідчення ЛВ №405697, видане ВП “Станція Дрогобич” у 2011 р.
ГРУЗІНСЬКОМУ І.Я.
● Приміський квиток ф.4 №006956,
виданий білетним бюро ст. Стрий у
2011 р. ПОДОЛЬСЬКІЙ М.О.
● Посвідчення ЛВ №362139, видане
ВП “Вокзал станції Львів” у 2009 р.
БАРАНУ М.М.
● Приміський квиток ф.4 №002092,
виданий ВП “Локомотивне депо
Мукачево” у 2011 р. ІВАНІВ Я.В.
● Посвідчення ЛВ №392003, видане
ВП “Будівельно-монтажний поїзд
№908” у 2009 р. РУСИНЯКУ А.В.
СПІВЧУТТЯ

Колектив служби приміських пасажирських перевезень співчуває
начальнику відділу тарифів, умов перевезень та роботи з органами виконавчої влади Мирославі Іванівні Сас
з приводу непоправної втрати – смерті матері Сулим Марії Василівни.
Колектив служби колії висловлює глибоке співчуття начальнику
рейкозварювального поїзда №16
Володимиру Володимировичу
Дзябку з приводу тяжкої втрати – смерті брата Івана Володимировича.

ПРИВІТАННЯ
ПРИВІТАННЯ

Первинна профспілкова організація та колектив вагонного
депо Клепарів сердечно вітають сестер-близнючок
бригадира ремонтно-механічного цеху

Колектив служби статистики щиро вітає інженера
Рівненського відділу служби статистики

Ольгу Іванівну ГОРОН

із ювілеєм!

та оператора ПТО-3

Любов Іванівну ШИГИНСЬКУ
із ювілеєм!

У цей прекрасний ювілей
Хай доля Вам сміється журавлина,
Поля розлогі колосом цвітуть!
Нехай червоні ягоди калини
Щасливу Вашу осявають путь!
Нехай дає наснаги Вам земля,
Десятки літ ще мріяти й любити!
Хай рідна пісня серце окриля,
В здоров’ї й радості багато літ прожити!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 20-26 січня 2012 р.
Упродовж 20-26 січня на значній частині території залізниці переважатиме нестійка
погода. У п’ятницю та вночі в суботу часом опади снігу, мокрого снігу, на Закарпатті
місцями опади мряки та дощу. У горах та на Закарпатті подекуди дуже сильні опади.
Налипання мокрого снігу на лінії електропередач та зв’язку, місцями хуртовини, у горах снігові замети, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вдень у суботу невеликі
опади, місцями туман. У горах штормовий вітер, який у суботу послаблюватиметься.
Нічна температура 20 січня від 0 до 5°, у горах місцями 6-8° морозу, вдень від 2°
морозу до 3° тепла. 21 січня вночі 2-7°, у горах місцями 8-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У неділю та вночі у понеділок знову сніг, мокрий сніг, вдень місцями
мряка, у горах та на Закарпатті сильні опади. Ожеледиця, хуртовини, у горах снігові
замети. 22 січня вночі від 0 до 5°, у горах місцями 6-8° морозу, вдень від 1° морозу
до 4° тепла. 23 січня вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 0 до 5° тепла, у горах
до 2°морозу.
Надалі час від часу невеликі опади, на Закарпатті та в горах помірні. Нічна температура у вівторок-середу від 0 до 5°, у горах місцями 6-9° морозу, вдень від 2° морозу
до 3° тепла. У четвер вночі 3-8°, при проясненнях до 10°, у горах 10-15° морозу, вдень
близько нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ІЗ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ, ПРИВІТАННЯ,
СПІВЧУТТЯ, ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ “ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАЛІЗНИЧНИК”
Тарифи затверджені наказом начальника Львівської залізниці “Про впорядкування
рекламної діяльності в ДТГО “Львівська залізниця” №1368/Н від 06.12.2011 р.
ВИД ОБ’ЄКТА РЕКЛАМИ

БАЗОВА ВАРТІСТЬ, ГРН
ПРИВІТАННЯ

Привітання стандартних розмірів

(площа 58,2 см2= 9,7 х 6,0 см) для фізичних осіб
– 75,00 грн у т.ч. із ПДВ

Розширене привітання для фізичних осіб

1,5 грн за один см2 включно із ПДВ

Привітання стандартних розмірів

(58,2 см2= 9,7 х 6,0 см) для сторонніх
підприємств та юридичних осіб – 200,00 грн
включно із ПДВ

Розширене привітання для підприємств та юридичних осіб

3,0 грн за один см2 включно із ПДВ

Привітання стандартних розмірів

(площа 58,2 см = 9,7 x 6,0 см) для структурних
підрозділів залізниці – 166,67 грн без ПДВ
2

Розширене привітання для підрозділів залізниці
3,0 грн за за один см2 без ПДВ
СПІВЧУТТЯ
Співчуття стандартних розмірів

(14,4 см2 = 4,8 х 3,0 см) для фізичних осіб –
50 грн включно із ПДВ

Розширене співчуття для фізичних осіб

2,5 грн за один см2 включно із ПДВ

Співчуття стандартних розмірів

(14,4 см2 = 4,8 х 3,0 см) для сторонніх
підприємств та юридичних осіб – 100,0 грн
включно із ПДВ

Розширене співчуття для сторонніх підприємств та
юридичних осіб

4,5 грн за один см2 включно із ПДВ

Співчуття стандартних розмірів

(14,4 см2 = 4,8 х 3,0 см) для структурних
підрозділів залізниці – 83,33 грн без ПДВ

Розширене співчуття для підрозділів залізниці
4,5 грн за один см2 без ПДВ
РЕКЛАМНІ ОГОЛОШЕННЯ ТА ІМІДЖЕВІ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ СТОРОННІХ
ПІДПРИЄМСТВ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
1 см2 рекламної площі на 1 (перша, кольорова) сторінці

10,0 грн включно із ПДВ

1 см рекламної площі на 8 сторінці (остання кольорова)

10,0 грн включно із ПДВ

1 см рекламної площі на кольорових сторінках (4 і 5)

8,0 грн включно із ПДВ

2
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1 см2 рекламної площі на чорно-білих сторінках (2, 3, 6 і 7)
7,0 грн включно із ПДВ
РЕКЛАМНІ ОГОЛОШЕННЯ ТА ІМІДЖЕВІ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ СТРУКТУРНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ ЗАЛІЗНИЦІ
1 см2 рекламної площі на 1 сторінці (перша, кольорова)

8,33 грн без ПДВ

1 см рекламної площі на 8 сторінці (остання, кольорова)

8,33 грн без ПДВ

1 см2 рекламної площі на кольорових сторінках (4 і 5)

6,67 грн без ПДВ

2

1 см рекламної площі на чорно-білих сторінках (2, 3, 6 і 7)
5,83 грн без ПДВ
ОГОЛОШЕННЯ
2

Оголошення для фізичних осіб

12,00 грн включно із ПДВ

Оголошення для юридичних осіб

100,00 грн включно із ПДВ

Ірину Анатоліївну СТЕПАНОВУ

Житній колос дозріва для хліба,
Для краси цвіте у полі квітка,
Для води народжується риба,
Для польоту – лебідь і лебідка,
А людина – для добра і щастя!
Тож прийміть від нас це привітання,
І нехай, неначе в добрій казці,
Здійсняться всі Ваші бажання!

Колектив підрозділу “Енергозбут” вітає електромеханіка

Ольгу Богданівну ЦИПЛЬОНКОВУ
із ювілеєм!
Щастя жінки – бути потрібною,
У житті й на роботі привітною!
Щастя жінки – бути коханою,
Завжди любою і жаданою!
Щастя жінки – здорові діти,
Що життя прикрашають, мов квіти!
Щастя жінки – бути жінкою,
Хоч життя її – терен з барвінком...
Тож дозвольте Вас привітати,
Щастя й любові Вам побажати!

Колектив локомотивного депо Львів-Захід
вітає головного бухгалтера профкому

Ярославу Григорівну ВОЙТОВИЧ
із Днем народження!
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була!
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Від душі любові Вам бажаєм
І хай Вам Господь Бог допомагає!

Керівництво та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Ужгород” щиро вітають оглядача вагонів ПТО Ужгород

Івана Юрійовича АПЯРІЯ
із 60-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!

Колектив внутрішнього цеху станції Львів щиро вітає столяра цеху

Віктора Миколайовича МАКСИМОВИЧА
із 50-річчям!
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку,
Хай обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги!
Щоб серце Ваше зігріло тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Любові й наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку!

