ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №434563, видане ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” у 2011 р.
ІЛЬЧИШИНІЙ В.М.
● Посвідчення ЛВ №440110, видане ВП “Рівненська дистанція колії” у
2011 р., та службовий квиток ф.3
№007394, виданий квитковим бюро
ст. Рівне у 2011 р. ЦАРУКУ А.П.
● Приміський квиток ф.4 №003608,
виданий ВП “Ужгородська пасажирська вагонна дільниця” у 2011 р.
БИСТРЯНЧИН М.В.
● Посвідчення ЛВ №408384 (2010 р.)
та приміський квиток ф.4 №001863
(2011 р.), видані ВП “Вагонне депо
Ужгород” СІБЕРТУ Ф.Ф.
● Посвідчення ЛВ №400880, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” у 2010 р. КАДАЙ М.Я.
● Посвідчення ЛВ №438216, видане ВП “Самбірська дистанція
електропостачання” у 2010 р.
САРАХМАНУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №400899, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” у 2010 р. КІНАХ Н.С.
● Посвідчення ЛВ №408457, видане
ВП “Вагонне депо Ужгород” у 2010 р.
ПОПОВИЧУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №453334 та приміський квиток ф.4 №003656, видані
ВП “Ужгородська пасажирська вагонна
дільниця” у 2011 р. МАРКУЛИЧУ Р.І.
● Посвідчення ЛВ №356469 та приміський квиток ф.4 №003647, видані
ВП “Ужгородська пасажирська вагонна дільниця” у 2011 р. ЛОГАЮ В.В.
● Посвідчення ЛВ №277022, видане
ВП “Мукачівська дистанція сигналізації і зв’язку” у 2009 р. ПЕРЕСТІ О.В.
● Приміський квиток ф.4 №014237,
виданий ВП “Будівельно-монтажний
поїзд №908” у 2011 р. ПЕРЦЮ Б.М.
● Приміський квиток ф.4 №017963,
виданий ВП “Локомотивне депо ЛьвівЗахід” у 2011 р. ЯЦУЛЬЧАКУ Д.В.
● Посвідчення ЛВ №424401, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2009 р. ФЕРЕНЦУ А.М.

ПРИВІТАННЯ

Колектив фінансово-економічної служби щиросердечно вітає
пенсіонера служби

Галину Яківну СОПРОНЮК
із 60-річчям!
Минули, наче мить, десятки літ,
Вони – як дощик по тоненькій шибці,
Вони – як ніжний яблуневий цвіт,
Вони – як тонкі струни в першій скрипці!
Тож хай той цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає і не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці!
Нехай життя квітує буйним цвітом,
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!

Колектив ВП “Господарська служба” щиро вітає
колишнього провідного бухгалтера служби

Ганну Михайлівну МАРКІВ
із ювілеєм!
У Вас минає славна дата,
Прожито стільки щедрих днів,
Отож дозвольте привітати
І побажати сотню літ!
Хай світить Вам щаслива доля,
Хай обминає Вас журба!
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра!

Колектив енергодиспетчерів Самбірської дистанції
електропостачання вітає енергодиспетчера

Василя Івановича СТЕБЛІЯ
із 50-річчям!
Від щирого серця на ниві життя,
Що звуть “золотою” сьогодні,
Вітаємо й зичимо щастя й добра,
Поваги і шани людської!
Нехай для Вас квітує білий світ,
Життям стають найкращі Ваші мрії,
І доля посилає сотню літ,
Здоров’я, щастя, радості й надії!

Колектив фінансово-економічної служби щиросердечно
вітає заступника начальника служби

Ольгу Михайлівну НАДИБСЬКУ
із 50-річчям!

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сиплються до Вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

Колектив ВП “Інформаційно-обчислювальний центр”
відділу ЄТехПД від щирого серця вітає інженера-технолога

Лесю Євгенівну ДОЛІНСЬКУ
із 50-річчям!

Скільки в житті вже зроблено,
Скільки різних доріг переходжено,
Хай це буде утричі продовжено,
Хай удвічі буде помножено!
І ніколи не знайте утоми
На добро усім людям і дому,
Хай душа радіє за дітей та внуків,
Хай Вам Бог віддячить за невтомні руки!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного вузла вітає
колишнього слюсаря вагоноскладального цеху вагонного депо Коломия

Богдана Андрійовича ПАЛІЯ
із 80-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!

Трудовий колектив та профспілковий комітет
локомотивного депо Мукачево вітають начальника депо

Василя Миколайовича РОМАНИШИНА
із 70-річчям!

ОГОЛОШЕННЯ

ВІДБУДОВНІ ПОЇЗДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ МАЮТЬ ПОТРЕБУ В ЗАМІЩЕННІ НАСТУПНИХ
ВАКАНТНИХ ПОСАД ЗА РАХУНОК ПЕРЕВЕДЕННЯ З ІНШИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ:
– ВП-3512 ст. Львів – машиніст бульдозера;
– ВП-4512 ст. Стрий – помічник машиніста крана
на залізничному ходу;
– ВП-3511 ст. Тернопіль – помічник машиніста
крана на залізничному ходу, провідник службовотехнічного вагона відбудовного поїзда, тракторист
відбудовного поїзда, водій автотранспортних засобів
відбудовного поїзда;
– ВП-3501 ст. Здолбунів – такелажники (5 штатних одиниць), машиніст бульдозера;
– ВП-3502 ст. Мукачево – помічник машиніста
крана на залізничному ходу (2 штатні одиниці), провідник службово-технічного вагона відбудовного поїзда, слюсар-електрик;
– ВП-3505 ст. Королево – помічник машиніста
крана на залізничному ходу, такелажник, провідник
службово-технічного вагона відбудовного поїзда,

водій автотранспортних засобів відбудовного поїзда.
Усіх, хто бажає працювати у відбудовних поїздах на вказаних посадах, скеровуватимуть на перекваліфікацію у відповідні навчальні заклади за
кошти залізниці.
За інформацією звертатись у відділи кадрів
дирекцій за телефонами:
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” 6-31-20, 6-32-21;
ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень” 47-23-03, 47-21-23;
ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” 31-32;
ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” 31-20;
Апарат безпеки руху поїздів і автотранспорту 6-44-22.

Відокремлений підрозділ “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” інформує про вакансії у
відбудовних поїздах №3502 Мукачево та №3505 Королево.
ВП-3502 Мукачево – помічник машиніста крана (дві вакансії);
ВП-3505 Королево – помічник машиніста крана, такелажник, провідник службово-технічного вагона та водій
автотранспортного засобу. Працевлаштування за переведенням з інших відокремлених підрозділів залізниці.
За інформацією звертатися у відділ кадрів Ужгородської дирекції залізничних перевезень за адресою:
м. Ужгород, вул. Ф.Тіхого, 8. Тел.: 31-20, 25-54, 25-79.
СПІВЧУТТЯ

Колектив ВП “Колійна машинна станція №124” м. Чернівці висловлює глибокі
співчуття начальнику ВП “Колійна машинна станція №124” Андрію Васильовичу
Трачуку, його рідним та близьким з
приводу важкої втрати – смерті матері
Трачук Людмили Іванівни.
Колектив служби колії висловлює глибоке співчуття начальнику
ВП “Колійна машинна станція №124”
Андрію Васильовичу Трачуку з
приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив служби колії висловлює
глибоке співчуття головному інженеру ВП “Рейкозварювальний поїзд №16”
Володимиру Васильовичу Валазі з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Відокремлений підрозділ “Тернопільська дирекція залізничних перевезень” має потребу в укомплектуванні наступних вакантних посад
за рахунок переведення з підприємств залізничного транспорту:
– помічник машиніста крана на залізничному ходу відбудовного поїзда;
– провідник службово-технічного вагона відбудовного поїзда;
– тракторист відбудовного поїзда;
– водій автотранспортних засобів відбудовного поїзда;
– прибиральник території станції Золочів – 2 посади;
– складач поїздів станції Чортків – 3 посади;
– сторож адміністративного будинку – 4 посади.
За інформацією звертатись у відділ кадрів ВП “Тернопільська
дирекція залізничних перевезень”
або за телефонами 47-23-03, 47-21-23.
Відокремленому підрозділу “Вагонне депо Тернопіль” на роботу терміново потрібен інженер з організації та нормування праці на
час перебування працівниці у відпустці по догляду за дитиною до
досягнення нею 3-річного віку.
Прийом здійснюється за переводом з інших підрозділів залізниці.
Контактний телефон 23-94.

Хай доля дарує Вам довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку,
Хай обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги!
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Поваги й наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку!

Трудовий колектив та цеховий комітет обертового депо
Чоп локомотивного депо Мукачево вітають начальника
локомотивного депо Мукачево

Василя Миколайовича РОМАНИШИНА
із 70-річчям!

Прийшла до Вас знаменна дата
В калиновім намисті літ,
Слова найкращі хочем передати,
Низький і щирий Вам уклін!
Хай квітне доля у роках прекрасних
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Осяє путь Ваш світлом і любов’ю!

Колектив ВП “Підзамчівська дистанція колії”
сердечно вітає заступника начальника дистанції

Миколу Івановича ЖОВТОНЕЦЬКОГО
із 50-річчям!

Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя,
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!
Від лиха та смутку, горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми,
До успіху хай Вас ведуть всі дороги,
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 3-9 лютого 2012 р.
Упродовж 3-9 лютого на території Львівської залізниці утримуватиметься дуже
холодна погода. У п’ятницю на Івано-Франківщині, Тернопільщині, Закарпатті невеликий, подекуди помірний сніг, на решті території магістралі переважно без опадів.
На дорогах ожеледиця. Вночі 23-28° морозу, у горах та подекуди при проясненнях 2934° нижче нуля. Вдень 15-20° морозу, на Закарпатті вночі 20-25°, вдень 8-13° морозу.
У суботу-неділю на більшій частині території залізниці сніжитиме. На дорогах ожеледиця. Нічна температура у суботу 18-23°, на Закарпатті 13-18° морозу, вдень 11-16°,
на Закарпатті 7-12° нижче нуля. У неділю вночі 13-18°, місцями при проясненнях до
20°, на Закарпатті 10-15° морозу. Вдень 10-15°, на Закарпатті 5-10° нижче нуля.
У понеділок на більшій частині території залізниці невеликий, помірний сніг.
Температура вночі 13-18°, місцями при проясненнях до 20°, на Закарпатті 11-16°
нижче нуля, вдень 10-15°, на Закарпатті 5-10° морозу. Надалі без істотних опадів,
нічна температура понизиться до 18-23°, місцями при проясненнях 25° морозу, вдень
11-16°, на Закарпатті 7-12° нижче нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

