ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №425884
(2009 р.) та приміський квиток
ф.4 №015887 (2011 р.), видані
ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” САБАТУ В.І.
● Знак “Залізнична Слава” ІІІ
ступеня №002926 та посвідчення до знака, наказ Укрзалізниці
№271 від 22.10.2009 р., видані
ХАРЛАНУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №398968
(2010 р.) та приміський квиток
ф.4 №018467 (2011 р.), видані
ВП “Моторвагонне депо Львів”
ГНАТКІВУ М.І.
● Посвідчення ЛВ №360691,
видане ВП “Івано-Франківська
дистанція колії” у 2009 р.
МАЗУРУ Я.В.
● Приміський квиток ф.4
№017943, виданий квитковим бюро ст. Львів у 2010 р.
ЧЕРВОНОМУ І.С.
● Посвідчення ЛВ №460930,
видане ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у
2011 р. САВЧУКУ Г.І.
● Посвідчення ЛВ №454925,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у 2010 р.
ГРОМІЙЧУКУ Ю.О.
● Службовий квиток ф.3
№002388,
виданий
ВП
“Бродівська дистанція колії” у
2011 р. БОГАЮ В.П.
● Посвідчення ЛВ №403593
(2010 р.) та службовий квиток
ф.3 №002400 (2011 р.), видані
ВП “Бродівська дистанція колії”
БУЛИШИНУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №449069,
видане ВП “Вагонне депо
Клепарів” у 2012 р., та приміський квиток ф.4 №007079, виданий квитковим бюро ст. Львів у
2012 р. ІВАНИШИН С.І.

ПРИВІТАННЯ

Трудовий колектив Центру науково-технічної інформації і
бібліотечно-бібліографічного обслуговування щиро вітає завідувача
філіалу-бібліотеки на ст. Рівне

Світлану Олексіївну МЕЛЬНИК
із ювілеєм!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все гарне та світле, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Дружина Ольга та син Руслан сердечно вітають коханого чоловіка
та дорогого батька, технічного агента на станції Вадул-Сірет
вагонного депо Коломия

Василя Георгійовича НІКУЛЕСКУ
із 50-річчям!
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку,
Хай обминають дім твій тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги!
Щоб серце твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку!

Керівництво та профспілковий комітет будівельного
управління №1 висловлюють
глибоке співчуття начальнику
служби
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд
Михайлу Івановичу Ребцю
з приводу тяжкої втрати
– смерті батька Ребця Івана
Михайловича.
Поділяємо біль і скорботу
рідних та близьких.
Працівники відокремленого
підрозділу “Служба сигналізації
і зв’язку” із сумом сповіщають,
що після тривалої хвороби
відійшов у вічність колишній начальник відокремленого підрозділу “Здолбунівська дистанція
сигналізації і зв’язку”
РОМАНЕНКО
Леонід Михайлович
– почесний залізничник та
дбайливий господарник, і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного.

Ярославу Дмитрівну ТОМКО
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 у житті Вашім щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм!
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає!

Колектив відділу перевезень Львівської дирекції залізничних
перевезень вітає чергового по станції Стрілки

Степана Івановича КРУПУ
із 60-річчям та виходом на пенсію!
Спинити час ніхто не в змозі,
І знов весна, і квітне сад!
На Вашім сонячнім порозі
З’явилось мудрих шістдесят!
Ваш ювілей – почесна дата,
Про це нагадувать не слід,
Дозвольте щиро побажати
Здоров’я, щастя й сотню літ!

Дружина Леся та діти Тарасик і Вікуся, мама, теща, швагер з дружиною, сестра з родиною вітають коханого чоловіка і татуся

Федора Степановича ДЕНИСА
із Днем народження!
Як квітнуть сади у сонячну днину,
Зичу здоров’я тобі, любий сину!
Хай буде добро і радість у хаті,
Здоров’я і щастя тобі, любий зятю!
Щоб очі сльозилися тільки від втіхи,
Бажають здоров’ячка таткові діти!
Хай Бог посилає кохання безхмарне,
Удачі й поваги тобі, любий швагре!
Життя хай вирує без болю і бід,
Господь посилає ще многая літ!

Колектив ВП “Мостобудівельний поїзд №61” вітає
бухгалтера 1 категорії

Ніну Володимирівну МИТНИК
із ювілеєм!
Завжди весела будь, щаслива,
Душевна, ніжна, терпелива,
Ніде й ніким незамінима,
Бажана і всіма любима!
А ще ми всі тобі бажаєм,
Щоби життя здавалось раєм!
Хай теплих днів ясний політ
Тобі дарує щедрих літ!

СПІВЧУТТЯ

Керівництво залізниці та
президія дорожнього комітету
профспілки висловлюють щирі
співчуття начальнику служби
будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд залізниці
Михайлу Івановичу Ребцю з
приводу тяжкої втрати – смерті
батька Івана Михайловича.
Поділяємо біль непоправної втрати найріднішої
людини, друга, порадника і
наставника у житті. Щира повага, любов і світла пам’ять
про Івана Михайловича назавжди залишаться в серцях
друзів та рідних.

Колектив механічної майстерні
колійної машинної станції №124 вітає комірника

Первинна профспілкова організація Стрийського вагоноремонтного
заводу вітає колишнього голову профспілкового комітету

ПОГОДА

Прогноз погоди на 16-22 березня 2012 р.
Упродовж 16-22 березня на території залізниці спостерігатиметься змінний характер погоди. У п’ятницю без істотних
опадів. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10°,
на Закарпатті та у південних районах Львівщини до 12° тепла.
У горах уночі місцями 3-8° морозу, вдень від 0 до 5° тепла.
Упродовж вихідних очікується переважно суха і тепла погода. У
суботу вночі близько нуля, вдень 10-15° вище нуля, У горах уночі
від 0 до 5° морозу, вдень 2-7° тепла. У неділю вночі від 1° морозу
до 4° тепла, вдень 12-17° тепла. У горах уночі місцями від 0 до
5°морозу, вдень 4-9° тепла.
У понеділок без опадів, лише ввечері на заході невеликий
дощ. Температура вночі від 0 до 5°, на Закарпатті 2-7° тепла,
вдень 13-18°, у горах 7-12° вище нуля.
Надалі поширюватиметься прохолодне повітря. У вівторок-середу час від часу невеликі та помірні дощі, у горах – із мокрим снігом.
У вівторок та середу вночі близько нуля. Вдень 6-11°, у горах місцями 3-5° на
Закарпатті 8-13° тепла. У четвер без істотних опадів. Вночі близько нуля, у
горах місцями від 0 до 3° морозу, вдень 7-12°, на Закарпатті 9-14° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Адміністрація, профспілковий комітет та трудовий колектив
ВП “Здолбунівська дистанція сигналізації і зв’язку” сумують з приводу передчасної смерті досвідченого керівника, професіонала-залізничника високого рівня, колишнього начальника дистанції
РОМАНЕНКА Леоніда Михайловича.
Залізничному транспорту Леонід Михайлович віддав понад
35 років життя, пройшовши шлях від електромонтера монтажної
бригади Коростенської дистанції сигналізації і зв’язку до начальника
Здолбунівської дистанції сигналізації і зв’язку. Майже 7 років Леонід
Михайлович працював ревізором та заступником головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту Львівської залізниці. За
сумлінну працю на залізничному транспорті Леонід Михайлович нагороджений знаком “Почесному залізничнику”.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Поділяємо біль і скорботу з приводу непоправної втрати нашого вірного порадника та мудрого наставника. Світла пам’ять про Леоніда
Михайловича назавжди залишиться в наших серцях.

Теодора Степановича МИХАЙЛЮКА
із 70-річчям!
Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді,
Дорослими вже стали діти,
А Ви – душею молоді!
Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минає сімдесят,
Хоч як прожитих років шкода,
Та не вернути їх назад!
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Вам многії літа! Щедрої долі!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського
залізничного вузла вітає колишніх працівників
машиніста-кочегара котельні вагонного депо Коломия

Драгана Георгійовича БІЧЕРА
монтера колії Коломийської дистанції колії

Михайла Івановича РАБИНЮКА
із 80-річчям!
слюсаря вагонного депо Коломия

Василя Гавриловича ТКАЧА
із 70-річчям!
машиніста дизель-поїзда моторвагонного депо Коломия

Володимира Євстаховича БЕЛЬКА
із 60-річчям!
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!

