ОГОЛОШЕННЯ

Львівська філія Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
1) професора кафедри рухомого складу та колії – 1 посада;
2) доцента кафедри гуманітарних та соціально-економічних
дисциплін – 1 посада.

ПОГОДА

Прогноз погоди на 23-29 березня 2012 р.
Упродовж 23-29 березня на території Львівської залізниці переважатиме
суха вітряна погода. У п’ятницю та впродовж вихідних без істотних опадів,
тільки в неділю місцями невеликі опади мряки. Вітер північно-західний від
помірного до сильного, на Закарпатті, а у суботу – на всій території залізниці – змінний слабкий. Температура вночі від 0 до 5° тепла, у горах місцями до
2° морозу, вдень 11-16°, на Закарпатті 15-20° тепла. У неділю на Рівненщині
та Волині 9-12° вище нуля.
У понеділок переважно без опадів, проте відчутно похолоднішає: вночі
від 4° морозу до 1° тепла, вдень 4-9°, на Закарпатті 7-12° тепла.
У вівторок удень здебільшого на Рівненщині, Тернопільщині, у середу
та четвер – на всій території залізниці можливі опади дощу, мряки, місцями
мокрий сніг. Нічна температура у вівторок від 3° морозу до 2° тепла, вдень
9-14° тепла. У середу вночі від 0 до 5°, вдень 7-12° тепла, на Закарпатті
9-14°, у горах 3-8° вище нуля. У четвер вночі від 0 до 5° тепла, вдень 5-10°,
на Закарпатті 9-14° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
ПОДЯКА

Дякуємо за співчуття та підтримку
Дружина Інна Миколаївна і син Юрій висловлюють щиру подяку
усім, хто відгукнувся та допоміг у тяжкий для родини час, розділив горе
– втрату чоловіка, батька, дідуся – Леоніда Михайловича Романенка
– колишнього начальника ВП “Здолбунівська дистанція сигналізації і
зв’язку”, почесного залізничника.
Висловлюємо особливу подяку керівництву, профспілковому комітету ВП “Здолбунівська дистанція сигналізації і зв’язку”, друзям та
колегам покійного.
СПІВЧУТТЯ

Працівники дорожнього комітету профспілки, голови профспілкових організацій із сумом і болем зустріли звістку про раптову смерть на
54 році життя голови первинної профспілкової організації відокремленого підрозділу “Пасажирська вагонна дільниця Ужгород”
ХОМ’ЯКА Володимира Михайловича.
Пішла з життя доброзичлива і чуйна людина, досвідчений профспілковий лідер. Усім, хто знав Володимира Михайловича, добре відомі його людяність, щирість, надійність, зваженість у словах і вчинках.
У глибокій скорботі схиляємо голови перед пам’яттю колеги.
Серцем і душею поділяємо біль непоправної втрати з рідними і
близькими покійного та висловлюємо найщиріші співчуття.
Колектив апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці
сумує з приводу передчасної смерті колишнього ревізора з безпеки
руху поїздів Рівненської ревізорської дільниці
РОМАНЕНКА Леоніда Михайловича
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Колектив мостобудівельного поїзда №63 сумує з приводу смерті
колишнього головного інженера
БАРСУКА Дмитра Миколайовича
і висловлює щире співчуття родині покійного.
Керівництво ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень” ДТГО “Львівська залізниця” і профспілковий комітет висловлюють щире співчуття начальнику станції Глибочок-Великий
Оксані Степанівні Бартків з приводу смерті матері Савків Ганни
Василівни.
Поділяємо біль і скорботу рідних та близьких.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №262031
(2005 р.) та приміський квиток
ф.4 №004132 (2011 р.), видані
ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” КОСТИКУ
В.І.
● Посвідчення ЛВ №400842,
видане ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень” у 2010
р. ТОМАШЕВСЬКІЙ О.В.
● Приміський
квиток
ф.4
№018562,
виданий
ВП “Будівельне управління №1”
у 2011 р. ГРИЦАЮ Б.С.
● Посвідчення ЛВ №406030, видане ВП “Служба матеріальнотехнічного постачання” у 2011 р.
ЮРКЕВИЧУ Л.Я.
● Приміський
квиток
ф.4
№003913,
виданий
ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у 2011 р.
ДУДУРИЧ І.В.
● Посвідчення ЛВ №450315, видане ВП “Львівський завод залізобетонних конструкцій” у 2010
р. ЧУЧМАНУ Т.Є.
● Посвідчення ЛВ №421000,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у 2010 р.
БОЧУЛИНСЬКІЙ В.Д.
● Посвідчення ЛВ №421093,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у 2010 р.
КАТЕРИНЧУК Т.В.
● Приміський
квиток
ф.4
№008754, виданий квитковим бюро ст. Стрий у 2011 р.
ІВАНЦЮРІ О.М.
● Посвідчення ЛВ №399621,
видане ВП “Локомотивне депо
Стрий” у 2008 р. ГОЮ Т.В.
● Приміський
квиток
ф.4
№018037,
виданий
ВП “Львівська механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт” у 2012 р.
ДУТКЕВИЧУ П.Г.
● Посвідчення ЛВ №448926, видане ВП “Вагонне депо Клепарів”
у 2011 р. ВОЛЯНСЬКОМУ Я.В.
● Посвідчення ЛВ №447782,
видане
ВП
“Вагонне
депо Ковель” у 2011 р.
ЛИТВИНУ Л.І.
● Посвідчення ЛВ №464483,
видане ВП “Моторвагонне
депо Львів” у 2011 р.
СТРИГАНИН М.М.
● Приміський
квиток
ф.4
№000386,
виданий
ВП “Хустська дистанція колії” у
2011 р. КІШУ І.І.
● Приміський
квиток
ф.4
№000389,
виданий
ВП “Хустська дистанція колії” у
2011 р. МАРКАНИЧУ В.В.
● Приміський
квиток
ф.4
№000359,
виданий
ВП “Хустська дистанція колії” у
2011 р. ТАЛАБІРЧУКУ Б.В.
● Посвідчення ЛВ №429144,
видане ВП “Львівська дистанція
зв’язку” у 2012 р. ХОЛОДЗЬОНУ
М.П.
● Посвідчення ЛВ №418951,
видане ВП “Івано-Франківська
дистанція колії” у 2010 р.
САБАТУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №439809, видане ВП “Рівненська дистанція
колії” у 2011 р., та приміський
квиток ф.4 №015445, виданий
квитковим бюро ст. Рівне у
2012 р. КРАСНОВСЬКОМУ О.С.
● Посвідчення ЛВ №460878,
видане ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і
цивільних споруд №3” у 2011 р.
СЕНЮ А.Є.
● Посвідчення ЛВ №382224,
видане
ВП
“Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2010 р.
НАЛИВАЙКУ Т.І.

ПРИВІТАННЯ

Колектив станції Калинів вітає прекрасну, чуйну людину,
багаторічного профорганізатора, чергову по станції

Галину Марківну НЕМРИЦ
із 50-річчям!
Бажаємо погожих днів, щасливої долі,
Радості стільки, як квітів у полі!
Усмішок глибоких, як дно океану,
Великого щастя, без зла і обману!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь щастя і сили посилає,
Хай завжди ведеться з легкої руки
На добрі і довгі безхмарні роки!

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” щиро
вітає талановитого керівника, кваліфікованого спеціаліста,
чудову людину, начальника дирекції

Ярослава Андрійовича ФЕДАКА
із 45-річчям!
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини!
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіхи у ріднім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
Нехай життя здається добрим дивом,
Цікавим, радісним, щасливим,
А плідні справи та шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми!
Щоб ріки достатку текли – не міліли!
Натхнення і настрою, щастя та сили!

Трудовий колектив вагонного депо Здолбунів шле найщиріші вітання
начальнику вагонного депо, Заслуженому працівнику транспорту
України, депутатові Рівненської обласної ради

Йосипу Володимировичу ГАВРИЩАКУ
із Днем народження!
Сильний характер, глибокі професійні
знання, господарське завзяття вимагають
від Вас завжди логічності, чіткості дій і
розрахунку на кілька кроків уперед. Таким
Ви є, таким ми Вас бачимо, таким ми Вас
знаємо упродовж багатьох років, відданих
рідному Вам депо.
Тож нехай тепло і затишок рідної оселі,
щирість колективу надійно захищають Вас
від негараздів. Живіть довго в щасті, благополуччі та при доброму здоров’ї!

Дружина Марія, дочка Лілія, сини Валентин та Геннадій із сім’ями
від щирого серця вітають дорогого чоловіка, батька та дідуся

Леоніда Григоровича ЧОПИКА
із 70-річчям!
Минули, наче мить, десятки літ,
Вони – як дощик по тоненькій шибці,
Вони – як ніжний яблуневий цвіт,
Вони – як тонкі струни в першій скрипці!
Тож хай той цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає і не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці!
Нехай життя квітує буйним цвітом,
І День народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!

Колектив та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо Ужгород”
сердечно вітають заступника начальника депо з експлуатації

Йосипа Дезидеровича КОВАЧА
із 60-річчям!
Родина хай буде здорова й багата!
Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за Ваші літа!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті удається!
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми!
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

Колектив станції Дубляни-Львівські щиро вітає начальника станції

Володимира Михайловича КАРПЕТКІНА
із 55-річчям!
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка щира осяє чоло!
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт –
Прожити бажаємо Вам до ста літ!

