ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №448867 та приміський квиток ф.4 №013807, видані
ВП “Вагонне депо Клепарів” у 2011 р.
БАРТКІВУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №428409 та приміський квиток ф.4 №019841, видані
ВП “Будівельно-монтажний поїзд
№908” у 2011 р. КОГУТУ В.І.
● Посвідчення
ЛВ
№426129
(2009 р.) та приміський квиток
ф.4 №015797 (2011 р.), видані
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
МЕДІЙОВСЬКОМУ О.Р.
● Посвідчення ЛВ №452578, видане
ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у 2011 р. ХОМИНУ І.М.
● Приміський квиток ф.4 №015148, виданий ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2011 р. ВАРВАРИЧУ В.М.
● Службовий квиток ф.3 №011214,
виданий ВП “Львівська дистанція водопостачання” у 2011 р. БУКУ Є.І.
● Службовий квиток ф.3 №011213,
виданий ВП “Львівська дистанція водопостачання” у 2011 р. ІЗЬО М.М.
● Приміський квиток ф.4 №019176,
виданий
ВП
“Будівельно-монтажний поїзд №908” у 2011 р.
СКОТНЯНОМУ В.М.
● Приміський квиток ф.4 №012527,
виданий квитковим бюро ст. Сарни у
2011 р. ВАЦУ В.В.
● Службовий квиток ф.3 №008571,
виданий квитковим бюро ст. Сарни у
2011 р. ХІЛЬЧИШИНУ В.Д.
● Службовий квиток ф.3 №008530,
виданий квитковим бюро ст. Сарни у
2011 р. ЗАЯЦЮ І.К.
● Службовий квиток ф.3 №008528,
виданий квитковим бюро ст. Сарни у
2011 р. АНДРІЯШИНУ І.Г.
● Приміський квиток ф.4 №086434,
виданий ВП “Ужгородська дирекція
залізничних перевезень” у 2011 р.
АНДРАШКУ М.С.
● Приміський квиток ф.4 №018190,
виданий ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень” у 2011 р.
КРУПІ О.М.

ПРИВІТАННЯ

Об’єднання ветеранів війни та праці Львівської залізниці та
колектив ВП “Господарська служба” щиро і сердечно вітають
члена Ради ветеранів, колишнього старшого касира служби

Надію Іванівну КОЗЛОВУ
із ювілеєм!
Прийміть у цей день вітання найкращі,
Бажаєм здоров’я, любові і щастя!
Щоб лихо й тривоги Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай в житті Вашім щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає!

Колектив служби локомотивного господарства вітає
помічника начальника служби з кадрів

Наталію Юріївну КАЛЯКІНУ
із Днем народження!
Нехай промінчик сонця у цей день
Тебе розбудить ніжним поцілунком,
Нехай любов близьких тобі людей
Для тебе буде кращим подарунком!
Хай щастя посміхається тобі,
І успіх супроводжує у справах,
Хай будуть у житті лиш ясні дні,
А доля милосердна і ласкава!

Колектив Першої служби від щирого серця вітає
начальника відділу режиму

СПІВЧУТТЯ

Працівники відокремленого підрозділу “Служба сигналізації і зв’язку” глибоко сумують з приводу передчасної
смерті заступника начальника
відокремленого
підрозділу
“Тернопільська дистанція сигналізації і зв’язку”
МИСИКА
Анатолія Володимировича
– почесного залізничника, цілеспрямованого принципового керівника, висококваліфікованого спеціаліста,
хорошого сім’янина – і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Поділяємо біль втрати з усіма, хто знав, любив і поважав
Анатолія Володимировича.

Василя Григоровича КОРНЄЄВА
із 80-річчям!
Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже стоїть на порозі!
Але серцем своїм Ви завжди молоді,
Хоча юність вернути не в змозі!
Хай калиновий кущ розквітає в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо,
І щоб сонце ще довго світило тобі,
І життя в тебе було щасливе!

Колектив вокзалу станції Львів, квиткові касири
приміського сполучення щиро вітають квиткового касира

Олександру Михайлівну ХИТРУ
із ювілеєм!
Ваш ювілей – щаслива дата!
І сумніватися не слід,
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід!
Прийміть найкращі побажання
Здоров’я, щастя, щедрих літ!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа завжди береже від зла,
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Земної радості, любові і тепла!

Колектив ВП “Підзамчівська дистанція колії” щиро
вітає інженера дистанції

Ігоря Анатолійовича ФІЛОНЕНКА

Галину Петрівну КОКОЦЬКУ

із ювілеєм!

із ювілеєм!

Посміхнись, сумувати не варто.
Ювілей – день святковий і світлий!
Це для тебе і тости, і жарти,
І троянди найкращі розквітли!
Днів щасливих ще буде без ліку,
Тож сприймай усе просто і легко!
50 – це лиш полудень віку,
І до вечора ще далеко!

ОГОЛОШЕННЯ

ДТГО “Львівська залізниця”
має намір отримати дозвіл на
викиди забруднювальних
речовин в атмосферне
повітря для
ВП “Львівська дистанція зв’язку”.
На території майданчика
ВП “Львівська дистанція зв’язку”,
який знаходиться за адресою м.
Львів, вул. Шевченка, 105, розміщено два стаціонарних джерела викидів, які викидають в
атмосферне повітря три забруднювальні речовини в загальній
кількості 0,043202 т на рік.
Детальну інформацію можна отримати в інженера технічного відділу Пайтака Романа
Ігоровича за тел. 226-52-43.
Управління екології та благоустрою департаменту містобудування Львівської міської
ради (м. Львів, пл. Ринок, 1) – орган, до якого можна надсилати
зауваження громадських організацій та окремих громадян.

Рада ветеранів локомотивного депо Львів-Захід сердечно
вітає колишнього машиніста тепловоза

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 вакантні посади;
– складач поїздів станції Чортків – 3 вакантні посади;
– сторож адміністративного будинку – 4 вакантні посади.
За інформацією звертатись у відділ кадрів ВП “Тернопільська
дирекція залізничних перевезень”
або за телефонами 47-23-03, 47-21-23.
Відокремлений підрозділ “Львівська дирекція залізничних перевезень” має потребу в укомплектуванні вакантних посад:
– прибиральник виробничих приміщень станції Моршин (2 вакансії);
– прибиральник території станції Моршин;
– прибиральник виробничих приміщень станції Трускавець (3 вакансії);
– прибиральник виробничих приміщень станції Славсько;
– прибиральник території станції Славсько;
– прибиральник виробничих приміщень станції Стебник;
– прибиральник виробничих приміщень станції Сокаль;
– прибиральник виробничих приміщень станції Добросин;
– прибиральник виробничих приміщень станції Львів (2 вакансії);
– підсобний робітник господарського відділу дирекції;
– прибиральник території господарського відділу дирекції;
– електрогазозварювальник господарського відділу дирекції;
– сторож станції Трускавець (4 вакансії);
– маляр станції Клепарів.
Прийом на вакантні посади здійснюватиметься шляхом переведення працівників з інших відокремлених підрозділів залізниці.
Довідки за телефонами 6-31-20, 6-31-21.
ПОГОДА

Прогноз погоди на 10-16 лютого 2012 р.
Упродовж 10-16 лютого на території Львівської залізниці переважатиме дуже холодна погода. У п’ятницю та впродовж вихідних переважно без опадів. Температура
вночі 22-27°, у горах та місцями при проясненнях 28-33°, на Закарпатті 16-21° морозу.
Вдень 13-18°, на Закарпатті 4-9° нижче нуля.
У понеділок вдень у західних регіонах залізниці невеликий сніг. Температура вночі
20-25°, при проясненнях місцями 26-31°, на Закарпатті, Волині 16-21° морозу, вдень
10-15°, на Закарпатті 5-10° нижче нуля. У вівторок на більшій частині території магістралі невеликий сніг, температура вночі 11-16°, місцями 17-19°, на Івано-Франківщині,
Тернопільщині, Буковині 20-25° морозу, вдень 7-12°, на Закарпатті 2-7° нижче нуля.
Надалі переважно без опадів. Нічна температура 10-15°, місцями при проясненнях 16-21°, на Івано-Франківщині, Тернопільщині, Буковині місцями 19-24°, при проясненнях до 26° морозу, вдень 4-10°, на Закарпатті 1-6° нижче нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Хай ладиться скрізь – на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, хороше, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя вирує стрімкою рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує ще довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Мама, бабуся, брат Олег, дочка Сільвія з чоловіком Робертом
та внук Марчик щиро вітають дорогу доньку, внучку, сестру,
найкращу матусю та бабусю

Інну Любомирівну ГОЙС
із 45-річчям!
Вітаємо Тебе зі святом! Нехай життя буде багатим!
На здоров’я, і на силу, і на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки без турбот і без мороки!
На прибуток і достаток – на фінансовий порядок!
На підтримку і повагу, на рішучість і відвагу!
На тепло і розуміння, на удачу і везіння!
Словом, на усе прекрасне, на постійне й своєчасне!
Зичим успіхів, визнання і великого кохання!!!

Колектив ПТО-2 вагонного депо Клепарів щиро вітає
старшого оглядача вагонів

Богдана Михайловича БЕЗКОРОВАЙНОГО
із 50-річчям!
Хай гарними будуть будні і свята,
Щодня, щогодини у всьому щастить,
Щоб знов зустрічати урочисті дати
І до сторіччя в здоров’ї прожить!
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лиш Вам треба!
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

