ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №479233, видане
ВП “Моторвагонне депо Здолбунів” у 2011 р.
ГРИГОРУК В.М.
● Посвідчення ЛВ №449115 (2011 р.) та
приміський квиток ф.4 №007104 (2012
р.), видані ВП “Вагонне депо Клепарів”
КОВТКУ Є.Н.
● Посвідчення ЛВ №428444 та приміський
квиток ф.4 №011252, видані ВП “Будівельномонтажний поїзд №908” у 2012 р.
БЛЯХАРУ В.І.
● Приміський квиток ф.4 №015046, виданий ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у
2011 р. ЩУР Я.О.
● Посвідчення ЛВ №460456, видане
ВП “Львівська механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт” у
2011 р. КІСІЛЬЧУКУ П.О.
● Посвідчення ЛВ №444972, видане
ВП “Вокзал станції Львів” у 2011 р.
ДЯКІВ Л.М.
● Службовий квиток ф.3 №010363, виданий ВП “Колійна машинна станція №125” у
2011 р. КАЛЬЦІ М.М.
● Посвідчення ЛВ №487767, видане
ВП “Господарська служба” у 2012 р.
ТКАЧУ Т.В.
● Посвідчення ЛВ №473903, видане
ВП “Кам’янка-Бузька дистанція колії” у
2012 р. ШЕВЧУКУ З.Г.
● Службовий квиток ф.3 №003510, виданий
квитковою групою ст. Коломия у 2011 р.
ШЕВАЗІ М.В.
● Посвідчення ЛВ №412318, видане
ВП “Вагонне депо Здолбунів” у 2009 р.
ЗАГОРСЬКОМУ О.В.
● Посвідчення ЛВ №468515, видане
ВП “Сарненська дистанція колії” у 2011 р.
СИДОРИШИНУ В.П.
● Приміський квиток ф.4 №007733, виданий
ВП “Чернівецька дистанція колії” у 2011 р.
БЕЖЕНАРУ М.П.
● Службовий квиток ф.3 №004489, виданий
ВП “Чернівецька дистанція колії” у 2011 р.
ВИШИВАНУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №412200 та службовий
квиток ф.3 №004641, видані ВП “Чернівецька
дистанція колії” у 2011 р. НАЗАРОВУ В.В.
● Службовий квиток ф.3 №004615, виданий
ВП “Чернівецька дистанція колії” у 2011 р.
ЖУКОВСЬКОМУ А.І.
● Службовий квиток ф.3к №003002, виданий ВП “Чернівецька дистанція колії” у
2011 р. ЧЕРНЯЄВУ П.Є.
● Посвідчення ЛВ №400438, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2010 р. БЕЛАВІНІЙ М.М.
● Посвідчення ЛВ №397990, видане
ВП “Львівська механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт” у
2012 р. ТРУШ Г.А.
● Службовий квиток ф.3 №008335, виданий квитковим бюро ст. Сарни у 2011 р.
ДЕРУНУ М.П.
● Посвідчення ЛВ №360891, видане
ВП “Івано-Франківська дистанція колії” у
2009 р. БОЙКУ В.В.
● Приміський квиток ф.4 №002161, виданий
ВП “Локомотивне депо Мукачево” у 2011 р.
ПОЛЯКУ І.П.
● Службовий квиток ф.3 №007392, виданий ЛФ ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна у
2011 р. ГАСЮКУ Р.-В.В.
● Посвідчення ЛВ №425174, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у
2011 р. АНДРЕЄВУ П.В.
● Посвідчення ЛВ №402602, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2010 р. КІРИК Л.С.
● Приміський квиток ф.4 №012543, виданий квитковим бюро ст. Сарни у 2011 р.
БОРТЮКУ П.О.
● Посвідчення ЛВ №427634, видане
ВП “Інформаційно-обчислювальний центр” у
2011 р. ЛЮБОХИНЦЮ О.А.
● Приміський квиток ф.4 №019127, виданий квитковим бюро ст. Львів у 2011 р.
РИЗІ С.М.
● Посвідчення ЛВ №362449, видане
ВП “Вокзал станції Львів” у 2010 р.
МАРЦИН Т.М.
● Приміський квиток ф.4 №013449, виданий квитковим бюро ст. Львів у 2011 р.
ГОЛИЦЮ В.А.
● Приміський квиток ф.4 №007391, виданий ЛФ ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна у
2011 р. ЮРОЦІ О.М.
● Посвідчення ЛВ №466434, видане
ВП “Вагонне депо Клепарів” у 2011 р.
РІЖКУ І.І.
● Приміський квиток ф.4 №013509, виданий квитковим бюро ст. Львів у 2011 р.
ЯСЕВИЧУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №421179, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у
2011 р. КУКУРУЗЯКУ А.А.
● Посвідчення ЛВ №464519, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2011 р.
КУЛИНИЧУ І.М.
● Приміський квиток ф.4 №019053, виданий
ВП “Львівська механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт” у
2011 р. ЧУБУ М.М.

ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного вузла вітає
колишнього обхідника каналізаційних мереж моторвагонного депо Коломия

Анатолія Яковича БАРАННІКА
із 70-річчям!
колишнього каштеляна кімнат відпочинку вокзалу станції Коломия

Марію Дмитрівну СЕМЕНЧУК
із 60-річчям!
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує ще багато літ!

Керівництво та профспілковий комітет
ВП “Вагонне депо Ужгород” щиро вітають оператора ППВ Батьово

Марію Василівну БУРКАЛО
із 50-річчям!
З днем народження
Вас сьогодні вітаючи,
Ми хочемо побажати Вам від душі,
Щоб багато років
Ще прожити не втомлюючись,
Щоб ці роки були хороші!
Бажаємо безлічі успіхів,
Бажаємо вічної молодості,
Нехай всі мрії здійсняться
І щастя буде нескінченним!

Колектив спеціальної служби вітає начальника служби

Олександра Геннадійовича МИСИКА
із 60-річчям!
З ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Вона Вам радість принесла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий
Й не знали б Ви тяжких турбот!
Ми Вам бажаєм довго жити,
Щоб мали Ви кого любити,
І щоб любили міцно Вас!
Щоб було все у Вас гаразд!

Дружина Марія, син Сергій, дочка Уляна, зять Володимир, внучка
Анастасія щиро вітають коханого чоловіка, дорогого батька та дідуся

Ізидора Олексійовича УЛИНЦЯ
із 55-річчям!
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Хай довго всміхається сонце і небо,
Хай Бог береже тебе, любий, весь час,
Та іншого щастя нам більше не треба,
Живи тільки, рідний, із нами й для нас!

Колектив Тернопільського відділу статистики
щиро вітає старшого локомотивного диспетчера
Тернопільської дирекції залізничних перевезень

Ігоря Васильовича ПОДОЛЯНА
із 50-річчям!
Хай легко працюється, добре живеться,
Все вміється, множиться і додається!
Здоров’я міцного без краю
Та всього найкращого щиро бажаєм!

ПОГОДА

Прогноз погоди на 9 - 15 березня 2012 р.
Упродовж 9-15 березня на території залізниці нагадає про себе весна.
У п’ятницю-суботу ще утримуватиметься холодна погода, без істотних
опадів. Температура вночі у п’ятницю 4-9°, у горах, на Івано-Франківщині,
Тернопільщині та Буковині місцями при проясненнях 10-16° морозу. У суботу
2-7°, у горах місцями 8-13° нижче нуля. Вдень від 0 до 5° тепла, у горах до
2° морозу. У неділю можливі опади мокрого снігу та дощу, подекуди слабка ожеледь. Уночі на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині від 0 до 5°
морозу, у горах місцями 6-9° нижче нуля. Вдень 1-6°, на Закарпатті 3-8°
тепла, у горах близько нуля.
У понеділок невеликі опади мряки та мокрого снігу. Нічна температура
від 0 до 5°, у горах місцями 6-8° морозу. Вдень від 0 до 5°, на Закарпатті
5-10° тепла.
Температура вночі у вівторок від 4° морозу до 1° тепла, у горах місцями
5-8° нижче нуля, у середу-четвер близько нуля, у горах місцями від 0 до 5°
морозу. Вдень 3-9° тепла, на Закарпатті 7-12° вище нуля.
У ріках карпатського регіону внаслідок сніготанення очікується
поступове підвищення рівня води на 0,5-1,5 м, на ділянках рік із льодоставом місцями скресання льоду, льодохід, на звужених ділянках русел можливе
утворення заторів льоду з додатковими підйомами рівня води на 0,5-1,0 м.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Із дзвоном келихів, і з добрими словами,
З любові й ніжності сплітаючи вінок,
Приходить свято до дружини, і до мами,
І до коханих, і до всіх, до всіх жінок.
Завжди приходить, не питаючи в природи,
І не зважаючи, чи дощ іде, чи сніг,
Жінкам дарує поцілунки й милі оди
І засипає побажаннями поріг.
Терплячі, мудрі, невгамовні трудівниці!
Забудьте сум, змахніть з обличчя тінь образ
І проженіть з душі відлуння громовиці –
Бентежна, ніжна вже весна іде до нас.
А вітерець весняний вам поверне сили,
Засяє сонце, й одягнуть фату сади,
Бо ж ви на те, щоб вас любили й ви – любили.
Щасливі будьте, любі подруги, завжди!
Тетяна КОРНІЙЧУК,
ветеран залізничного транспорту

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного вузла
вітає колишнього бухгалтера Коломийського
ФСК “Локомотив” імені Петра Федоровича

Ганну Дмитрівну БУДЖАК
із 60-річчям!
Нехай Вам завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки!
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

Колектив станції Сколе щиро вітає квиткового касира станції

Тетяну Іванівну БРЕНИЧ
із Днем народження!
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірок здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!

Колектив ВП “Колійні дорожні ремонтно-механічні майстерні”
вітає начальника підрозділу

Володимира Романовича ЛАПЧИНСЬКОГО
із 60-річчям!
Шановний Володимире Романовичу!
Прийміть щиросердечні вітання з ювілеєм!
Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна та
наполеглива праця внесли вагомий внесок у розвиток підприємства, забезпечили повагу серед колег.
Ми пишаємося тим, що нам випала можливість працювати з Вами
і досягати разом професійних висот. Нехай доля шле Вам добро і
щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та любов будуть
вірними супутниками на Вашому життєвому шляху. Нехай тепло і
затишок родинної оселі надійно захищає Вас від негараздів, а в майбутньому на Вас чекає ще багато наповнених корисними справами і
земними радощами років. Живіть довго, в щасті, благополуччі та при
доброму здоров’ї!

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

Григорія Мироновича ЛОЗИНСЬКОГО
із 50-річчям!
Бажаємо 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!

Від щирого серця вітаємо всіх жінок
з чудовим святом весни та краси!
Бажаємо добра, кохання, успіхів
та процвітання!

