ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Службовий квиток ф.3а №011267, виданий ВП “Рейкозварювальний поїзд №16” у
2011 р. ОНИСЬКІВУ М.П.
● Посвідчення ЛВ №387862, видане
ВП “Колійна машинна станція №125” у 2009
р. ЖИГАЙЛУ В.М.
● Студентський квиток №07701758, виданий
ЛФ ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна у 2010
р. ГОРБАЛЮ І.Р.
● Посвідчення ЛВ №250282 (2009 р.) та
приміський квиток ф.4 №013686 (2011 р.),
видані ВП “Львівський завод залізобетонних
конструкцій” СЕНЯВСЬКОМУ Р.М.
● Посвідчення ЛВ №441016, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у 2011 р.
КРОПИВНИЦЬКОМУ І.І.
● Посвідчення ЛВ №495040, видане
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2011 р.
ГОЛОВЧАНСЬКОМУ В.В.
● Службовий квиток ф.3 №010849, виданий ВП “Кам’янка-Бузька дистанція колії” у
2011 р. ОЛІШКЕВИЧУ Я.С.
● Службовий квиток ф.3 №010846, виданий ВП “Кам’янка-Бузька дистанція колії” у
2011 р. НЕСТЕРЧУКУ В.Ю.
● Службовий квиток ф.3 №010855, виданий ВП “Кам’янка-Бузька дистанція колії” у
2011 р. ПАЗЕРСЬКОМУ В.Л.
● Службовий квиток ф.3 №010736, виданий ВП “Кам’янка-Бузька дистанція колії” у
2011 р. БОВЦАЙЛУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №455587 та приміський квиток ф.4 №004750, видані
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у
2011 р. КРАЄВСЬКОМУ П.І.
● Службовий квиток ф.3 №008542, виданий квитковим бюро ст. Сарни у 2011 р.
ЛЕСИКУ О.Б.
● Посвідчення ЛВ №453498, видане
ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у 2008 р. ГОЛИШ Е.В.
● Посвідчення ЛВ №364111, видане
ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у 2009 р. ЗАХАРОВІЙ В.О.
● Посвідчення ЛВ №419753 (2010 р.)
та приміський квиток ф.4 №015826
(2012 р.), видані ВП “Господарська служба”
БУГРІН Н.В.
● Посвідчення ЛВ №459081 (2010 р.) та
приміський квиток ф.4 №006994 (2011 р.),
видані ВП “Івано-Франківський загін воєнізованої охорони” БІЛОУСУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №436757, видане
ВП “Станція Здолбунів” у 2010 р.
ГЕРГЕЛЮКУ Ю.П.
● Посвідчення ЛВ №309047, видане
ВП “Вагонне депо Ужгород” у 2010 р., та
приміський квиток ф.4 №001512, виданий
квитковим бюро ст. Мукачево у 2011 р.
БІЛИНЦЮ В.В.
● Службовий квиток ф.3 №003233, виданий
квитковою групою ст. Коломия у 2011 р.
КАВАЦЮКУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №458864, видане
ВП “Івано-Франківський загін воєнізованої
охорони” у 2010 р. ГРИНЮКУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №419792, видане Управлінням залізниці у 2010 р.
ВЕНГРИН Н.І.
● Посвідчення ЛВ №402883, видане
ВП “Станція Клепарів” у 2011 р. КІХ Л.В.
● Приміський квиток ф.4 №014017, виданий ВП “Вагонне депо Клепарів” у 2011 р.
ПІСТУНУ А.І.
СПІВЧУТТЯ

Президія дорожнього комітету профспілки висловлює
глибоке співчуття голові первинної профспілкової організації Тернопільської дистанції колії Василю Семеновичу
Вавричуку з приводу тяжкої
втрати – смерті батька.
Поділяємо біль і скорботу
рідних та близьких.
Колектив служби з управління майновими та земельними ресурсами висловлює
глибоке співчуття заступнику
начальника головного управління майнових та земельних
ресурсів Богдану Климовичу
Ліберу з приводу тяжкої втрати
– смерті матері.
Керівництво, профспілковий
комітет та колектив відокремленого підрозділу “Вагонне депо
Клепарів” ДТГО “Львівська залізниця” висловлюють глибокі
співчуття колишньому інженерутехнологу вагонного депо Ганні
Романівні Сєріковій з приводу
тяжкої втрати – смерті батька
Олійника Романа Васильовича,
який пропрацював на залізничному транспорті 46 років.
Висловлюємо щире співчуття
рідним і близьким покійного.

ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного вузла вітає
колишнього монтера колії Коломийської дистанції колії

Миколу Степановича ТАРАНТЮКА
із 70-річчям!
Хай в добрі і здоров’ї проходять літа,
Хай повага стрічається всюди,
Хай на полі життя колосяться жита,
І цінують за працю Вас люди!
Тож бажаємо доброго здоров’я,
Щастя і усмішки на вустах,
Й зичимо з повагою й любов’ю
Років ще не менше 70!

Колектив міських залізничних кас ст. Львів вітає квиткового касира

Галину Романівну ПИЦЬ
із 50-річчям!
Нехай для Тебе не згасає сонце,
Не віють в душу холоди,
Хай жито на столі і Бог на небі
Тебе завжди рятують від біди!
Летять роки, мов чайки над водою,
І разом з ними – доля непроста,
А Ти завжди лишайся молодою,
Живи у щасті й радості до ста!

Дочка Ярослава, сини Іван та Володимир із сім’ями та вся велика
родина від щирого серця вітають дорогого батька, турботливого дідуся

Чоловік Олександр, сини Андрій з дружиною Євгенією та Маркіян, сестра
Надія із сім’єю, племінниці, друзі та вся родина від щирого серця вітають
кохану дружину, найдорожчу матусю, дорогу сестру та вірну подругу

Василя Дмитровича ХАНЯКА

Дарію Миколаївну ВАСЬКІВ

із 75-річчям!
Прожито немало на білому світі,
Та з нами, рідненький, надалі живіть!
Хай сонце у Ваше віконечко світить,
І радує серце висока блакить!
Весна відшуміла своїм буйноцвіттям,
Вже літечко стелить ясні килими,
І діти й онуки Вам нині радіють
Бо всі Вас шануємо й любимо ми!
Всміхніться, татусю, хай болі й тривоги
Минають затишний і теплий Ваш дім!
До Вас не забудем ніколи дороги,
А нині вітаєм сімейством усім!

із ювілеєм!
Ми щиро Вас поздоровляєм!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм
І довгі, довгії літа!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот!

Колектив Ради ветеранів Рівненської дирекції залізничних
перевезень вітає із ювілеєм ветеранів війни та праці
із 80-річчям!

Об’єднана Рада ветеранів війни та праці Тернопільської дирекції
залізничних перевезень вітає із ювілеєм ветеранів підприємств дирекції

Ніну Андріївну ДАВИДЧУК
Володимира Платоновича МАРЧУКА

із 90-річчям!

із 70-річчям!

Володимира Степановича ПЕТРИШИНА
Софію Олексіївну МОСКВЯК
Василя Миколайовича КЕРНИЧНОГО
Петра Олексійовича КОХАНЮКА
Захара Пилиповича МИРОНЮКА

Олексія Пилиповича КРИСЬКА
Ольгу Василівну ЗАЙЧУК
Степана Лукашевича ФІРКА

із 80-річчям!

Маргариту Григорівну СМИРНОВУ
Ганну Никифорівну ВОЗНЯК
Михайла Миколайовича ГРИБА
Євгенію Миколаївну ГОНЧАР
Мечислава Михайловича СТОЯНОВСЬКОГО
Степана Кириловича ШИШКІНА
із 70-річчям!

Федора Григоровича ГАЛЕТУ
Богдана Йосиповича ГРИНДУЛУ
Галину Михайлівну ЧОП
Івана Михайловича ОСТАПІВА
Антона Йосиповича ТОРГАСІНСЬКОГО
Миколу Григоровича ВАХОТІНА
Івана Степановича СТЕЛІГУ
Катерину Петрівну НАСІННИК
із 60-річчям!

Ольгу Євстахіївну БАГРІЙ
Володимира Олексійовича ПАЦИГОНА
Анастасію Іванівну ПЕРІЖОК
Бажаєм здоров’я міцного довіку!
Щастя і радості повнії ріки!
Берег спокою нехай зігріває,
А горе завжди стороною минає!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 2 - 8 березня 2012 р.
Упродовж 2-8 березня на території залізниці переважатиме
прохолодна погода. У п’ятницю часом опади мокрого снігу та
дощу, у горах мокрий сніг та сніг, хуртовина. Температура вночі
від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7°, на Закарпатті 4-9° тепла, у
горах близько нуля. У суботу переважно без опадів. Температура
вночі від 0 до 5° морозу, вдень від 0 до 5° тепла, на Закарпатті 2-7°
вище нуля, у горах від 0 до 3° морозу. У неділю місцями невеликий
сніг, на Закарпатті без опадів. Температура вночі 2-7°, у горах місцями 8-13° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
Надалі утримуватиметься прохолодна погода, час від часу
місцями невеликий сніг. Нічна температура 3-8°, місцями до
10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у горах вночі місцями
11-16°, вдень від 0 до 5° морозу.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

із 60-річчям!

Ніну Дмитрівну ПРИЩЕПУ
Євгенію Григорівну МАНДРИЦЬКУ
Людмилу Григорівну ТЕРЕБУС
Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм Ви завжди молоді,
Хоча юність вернути не в змозі.
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо,
І щоб сонце сіяло ще довго вгорі,
І жилось щоби мирно й щасливо!
О Г ОЛ О Ш Е Н Н Я

Відокремлений підрозділ “Енергозбут” ДТГО “Львівська
залізниця” має потребу в укомплектуванні вакантних посад:
- інженера відділу організації роботи з оптовим ринком електроенергії та суміжними ліцензіатами;
- електромеханіка Львівського регіонального відділу з обслуговування споживачів електроенергії;
- інспектора Івано-Франківського регіонального відділу з обслуговування споживачів електроенергії;
- старшого диспетчера відокремленого підрозділу;
- старшого електромеханіка групи з обслуговування систем обліку
електроенергії.
Прийом на вакантні посади здійснюється шляхом переведення
працівників з інших відокремлених підрозділів залізниці.
Телефон для довідок 6-80-41.

