ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Учнівський квиток ВК №07755968, виданий Львівським міжрегіональним вищим
професійно-технічним училищем залізничного транспорту у 2010 р. КАПРАЛИКУ І.В.
● Диплом К №811616, виданий Львівським
технікумом залізничного транспорту у
1971 р. МОСТОВОМУ М.В.
● Студентський квиток НР №07701889, виданий ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна у
2010 р. ПОДОЛЬСЬКІЙ М.О.
● Перепустку
електронну,
видану
ВП “Служба локомотивного господарства” у
2011 р. МАЛИК Л.І.
● Посвідчення ЛВ №406974 (2010 р.) та
службовий квиток ф.3 №005553 (2011
р.), видані ВП “Стрийська дистанція колії”
ПАВЛЮКУ О.В.
● Посвідчення ЛВ №453741, видане
ВП “Стрийська дистанція колії” у 2011 р.
ТРОФИМЛЮКУ В.Й.
● Посвідчення ЛВ №481838, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у
2012 р. ФРУНЗІ В.К.
● Посвідчення ЛВ №396665 (2010 р.) та
приміський квиток ф.4 №010865 (2011 р.),
видані ВП “Самбірська дистанція колії”
ОРЛИЦЬКОМУ А.А.
● Посвідчення ЛВ №396348 та службовий
квиток ф.3 №007053, видані ВП “Самбірська
дистанція колії” у 2011 р. ГРУШАКУ М.Р.
● Посвідчення ЛВ №393099, видане
ВП “Локомотивне депо Здолбунів” у 2011 р.
БОНДАРЧУКУ В.В.
● Службовий квиток ф.3 №011914, виданий ВП “Вагонне депо Клепарів” у 2011 р.
ДАЦІВУ І.М.
● Службовий квиток ф.3 №011590, виданий
ВП “Підзамчівська дистанція колії” у 2011 р.
ЖУКОВСЬКОМУ В.О.
● Посвідчення ЛВ №420566, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у
2009 р. ВОЙЦЕНКУ Ю.М.
● Службовий квиток ф.3 №008578, виданий квитковим бюро ст. Сарни у 2011 р.
КОВАЛЬЧУКУ Т.Д.
● Посвідчення ЛВ №398947, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2010 р.
ГУРИНУ В.Я.
● Посвідчення ЛВ №464511, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2011 р.
ВІЙТІВУ Р.Б.
● Приміський квиток ф.4 №010772, виданий
ВП “Колійні дорожні ремонтно-механічні
майстерні” у 2011 р. МЕЛЬНИЧИН І.Є.
● Посвідчення ЛВ №441221, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у 2012 р.
ТЕРЕЩЕНКО Г.І.
● Посвідчення ЛВ №412410 (2010 р.)
та приміський квиток ф.4 №005871
(2011 р.), видані ВП “Вагонне депо Здолбунів”
ГОРДІЙЧУКУ Ю.Б.
● Службовий квиток ф.3 №006171, виданий
ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних
перевезень” у 2011 р. НАДГРЕБЕЛЬНІЙ В.І.
● Службовий квиток ф.3 №008470, виданий квитковим бюро ст. Сарни у 2011 р.
ПОКОТИЛУ М.К.
● Службовий квиток ф.3 №016561, виданий
ВП “Моторвагонне депо Коломия” у 2011 р.
КОРЖИНСЬКОМУ Р.М.
● Приміський квиток ф.4 №001869, виданий квитковим бюро ст. Мукачево у 2011 р.
СОТМАРІ Г.Г.
● Посвідчення ЛВ №468566, видане
ВП “Сарненська дистанція колії” у 2011 р.,
та службовий квиток ф.3 №008332, виданий квитковим бюро ст. Сарни у 2011 р.
КОТЯШУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №474163 та приміський квиток ф.4 №009982, видані
ВП “Моторвагонне депо Коломия” у 2011 р.
БАТУ О.Л.
● Приміський квиток ф.4 №005838, виданий ВП “Вагонне депо Здолбунів” у 2011 р.
РАФАЛЬСЬКОМУ Т.М.
● Посвідчення ЛВ №453737 та приміський
квиток ф.4 №008997, видані ВП “Стрийська
дистанція колії” у 2011 р. ПАВЛУЧКОВИЧУ
Р.В.
● Посвідчення ЛВ №360690, видане
ВП “Івано-Франківська дистанція колії” у
2009 р. ДІДИКУ І.Я.
● Посвідчення ЛВ №379468 (2009 р.) та
приміський квиток ф.4 №006361 (2011 р.),
видані ВП “Станція Здолбунів” ГУК С.В.
● Приміський квиток ф.4 №016289, виданий ВП “Вокзал станції Львів” у 2011 р.
ШУРМАКЕВИЧ О.І.
● Посвідчення ЛВ №362766, видане
ВП “Господарська служба” у 2008 р.
ГАНУЛЯК Г.М.
● Посвідчення ЛВ №348653, видане
ВП “Вагонне депо Коломия” у 2010 р.
БОЙКУ Р.С.
● Приміський квиток ф.4 №007072, виданий ВП “Вагонне депо Коломия” у 2011 р.
КИЦЮКУ В.М.
● Приміський квиток ф.4 №006803, виданий ВП “Вагонне депо Коломия” у 2011 р.
КУШНІРУ Ю.В.
● Приміський квиток ф.4 №006795, виданий ВП “Вагонне депо Коломия” у 2011 р.
БАРБАЗЮКУ Д.Д.
● Службовий квиток ф.3 №001744, виданий квитковим бюро ст. Ковель у 2011 р.
ЖМУЙДІ М.Б.
● Посвідчення ЛВ №396719 (2010 р.) та
приміський квиток ф.4 №010902 (2011 р.),
видані ВП “Самбірська дистанція колії”
БІЛІНСЬКОМУ І.Я.
● Приміський квиток ф.4 №013918, виданий ВП “Вагонне депо Клепарів” у 2011 р.
КОРИЦЬКОМУ Р.Я.

ПРИВІТАННЯ

Колектив станції Яблунька Нижня
щиро вітає начальника станції

Валентину Іванівну СЛИВАР
із 50-річчям!
У цей знаменний день святковий
До Вас вітання йдуть з усіх сторін!
Дозвольте й нам Вас привітати –
Від колективу Вам – низький уклін!
Хай доля дарує приємні хвилини
У дружньому колі, у колі родини!
Міцного здоров’я з роси і води
У нинішній день і в майбутні часи!
Тож чуйте кування зозулі щоліта
На многая, многая, многая літа!

Профспілковий комітет та колектив ВП “Мукачівська дистанція колії”
вітає головного інженера підрозділу

Сергія Степановича СТОЙКА
із 40-річчям!
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!
Любові щиро Вам бажаєм,
Хай Вам Господь допомагає!
ОГОЛОШЕННЯ

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;
– електрогазозварник 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.
Івано-Франківські дорожні механічні майстерні
запрошують на роботу:
– інженера з комплектації устаткування і матеріалів 1 категорії – оклад
2907 грн;
– слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 5 розряду – місячна тарифна ставка 2039 грн;
– коваля на молотах і пресах 3 розряду – місячна тарифна ставка
1534 грн;
– різальника на пилах, ножівках та верстатах 3 розряду – місячна тарифна ставка 1534 грн;
– слюсаря-ремонтника 4 розряду – місячна тарифна ставка 1719 грн;
– слюсаря-ремонтника 5 розряду – місячна тарифна ставка 1968 грн;
– токаря 3 розряду – місячна тарифна ставка 1534 грн;
– токаря 4 розряду – місячна тарифна ставка 1719 грн;
– токаря 6 розряду – місячна тарифна ставка 2311 грн;
– фрезерувальника 4 розряду – місячна тарифна ставка 1719 грн;
– слюсаря з механоскладальних робіт 3 розряду – місячна тарифна
ставка 1534 грн;
– слюсаря з механоскладальних робіт 5 розряду – місячна тарифна
ставка 1968 грн;
– прибиральника виробничих приміщень – оклад 1255 грн.
Працевлаштування здійснюється шляхом переведення працівників з інших підрозділів залізниці.
ПОГОДА

Прогноз погоди на 24 лютого - 1 березня 2012 р.
Упродовж 24 лютого – 1 березня на території залізниці переважатиме нестійка погода. У п’ятницю часом опади мокрого снігу та дощу. Температура вночі
близько нуля, у горах 2-7° морозу, вдень від 0 до 5°тепла, у горах близько нуля.
Упродовж вихідних часом невеликі, місцями помірні опади мокрого снігу,
дощу. Нічна температура у суботу близько нуля, вдень від 0 до 5°, на Закарпатті
3-8° вище нуля. У неділю вночі від 0 до 5° морозу, вдень від 0 до 5° тепла. У
понеділок місцями невеликий сніг. Температура вночі 2-7°, при проясненнях місцями 8-13° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у горах вночі місцями 10-15°,
вдень від 0 до 5° морозу. У вівторок на більшій частині магістралі часом сніг та
дощ, температура вночі від 0 до 5°, місцями при проясненнях 6-9° морозу, вдень
від 0 до 5° тепла, у горах близько нуля.
Надалі переважно невеликі опади. У середу вночі від 3° морозу до 2° тепла,
вдень 1-6° тепла, у четвер вночі від 0 до 7° морозу, вдень 2-7° вище нуля. У горах
вночі 6-11° морозу , вдень близько нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Колектив ВП “Моторвагонне депо Коломия” вітає провідного економіста

Анну Олексіївну ЛУКАЩУК
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!

Адміністрація та профком ВП “Інформаційно-обчислювальний центр”
вітають бухгалтера першої категорії

Ганну Петрівну БОДНАР
із ювілеєм!
Щастя, злагоди вдома, в родині
Всі ми щиро бажаємо нині!
Хай Вам стелиться довга дорога,
Хай Вам буде здоров’я від Бога!
Хай гараздів Вам в хату прибуде,
Хай Вам світло і радісно буде!
Щоб життя було щедрим, як літо,
Щастя й долі на многії літа!

Дружина Віра, син Сергій, дочка Оксана та їх сім’ї щиро
вітають люблячого чоловіка, батька, дідуся, начальника
району контактної мережі ст. Дрогобич

Михайла Семеновича ЛИСЕНКА
із 60-річчям!
В цей радісний день, у щасливу годину
Вітаює Вас щиро вся Ваша родина!
Хай щастя панує у Вашому домі,
І буде здоров’я міцне повсякчас!
Хай доля всміхається, друзі відомі
У Господа просять гараздів для Вас!
Людським добром і щастям будьте Ви зігріті,
І вітер-легкокрил хай пісеньку співа!

Колектив ВП “Самбірська дистанція електропостачання” щиро
вітає начальника району контактної мережі станції Дрогобич

Михайла Семеновича ЛИСЕНКА
із 60-річчям!
Дай Вам Боже довго жити і горя не знати,
Та ще з нами усіма 100-річчя стрічати!
Хай заходить щастя в хату,
Хай добра буде багато,
Хай в родині сліз не буде,
І шанують добрі люди!
Хай Вас зігріває людська теплота
За те, що зробили за довгі літа!

Колектив району контактної мережі станції Дрогобич Самбірської
дистанції електропостачання вітає керівника підрозділу

Михайла Семеновича ЛИСЕНКА
із 60-річчям!
Роки портретами висять,
Роки життєві й виробничі,
Та що для Вас ці 60 –
Всього лише по 20 тричі!
Давно вже людство визнає,
Що не старіють душі наші,
Виходить, так воно і є,
Що просто Ви – юнак зі стажем!
Тож хай щороку Вас втіша
Грай солов’їний і лелечий,
Хай сонцем повниться душа,
Бо 60 – це ще не вечір!

