ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №437664,
видане ВП “Підзамчівська
дистанція колії” у 2011 р.
ІВАНЦІВУ Р.Р.
● Посвідчення ЛВ №489222,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2011 р.
ЧЕХ М.С.
● Посвідчення ЛВ №387912,
видане ВП “Чортківська
дистанція колії” у 2009 р.
ВАРЧАКУ Я.Л.
● Посвідчення ЛВ №472346
та
приміський
квиток
ф.4
№017236,
видані
ВП “Стрийська дистанція
колії” у 2012 р. МЕЛЬНИК О.І.
● Посвідчення ЛВ №360783,
видане ВП “Івано-Франківська
дистанція колії” у 2009 р.
КОВАЛЬЧУКУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №451238,
видане ВП “Локомотивне
депо Мукачево” у 2011 р.
ЯРЕМІ К.К.
● Посвідчення ЛВ №392622,
видане ВП “Локомотивне
депо Здолбунів” у 2010 р.
ПРЕПОДОБНІЙ Л.І.
● Посвідчення ЛВ №489088,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2011 р.
СТРУТИНСЬКОМУ В.Я.
● Посвідчення ЛВ №488250,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2012 р.
ЗАЛУЦЬКІЙ М.П.
● Посвідчення ЛВ №488252,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2012 р.
ЗАЛУЦЬКОМУ М.А.
● Посвідчення ЛВ №464883,
видане ВП “Моторвагонне
депо Львів” у 2012 р.
ВЕРШИНІНІЙ І.В.
● Посвідчення ЛВ №441686,
видане ВП “Локомотивне
депо Ковель” у 2010 р.
ЛЕВКОВИЧУ В.Ф.
● Посвідчення ЛВ №420041,
видане ВП “Господарська
служба”
у
2010
р.
МАРУСЯКУ Я.М.
● Посвідчення ЛВ №441011,
видане ВП “Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2011 р.
НОС У.Б.
● Посвідчення ЛВ №452235,
видане ВП “Коломийська
дистанція колії” у 2011 р.,
та приміський квиток ф.4
№006600, виданий квитковою групою ст. Коломия у
2012 р. ВЕРТИПОРОХ М.І.
● Посвідчення ЛВ №456802,
видане
ВП
“Вагонне
депо Ковель” у 2011 р.
МАТІЮКУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №426392
(2009 р.) та приміський квиток ф.4 №015195 (2011 р.),
видані ВП “Пасажирське
вагонне
депо
Львів”
ЗАПОТОЦЬКОМУ В.С.
● Посвідчення ЛВ №488741,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2011 р.
МЕЧЕРЖАКУ С.М.
● Посвідчення ЛВ №455004,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у 2010 р.
ХМАРУК С.Ф.
● Посвідчення ЛВ №437820
та
приміський
квиток
ф.4
№010592,
видані
ВП “Підзамчівська дистанція колії” у 2011 р.
ДАВИДЮКУ В.А.
● Приміський
квиток
ф.4 №009816, виданий
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2011 р.
ЛОМОВЦЕВІЙ М.Р.

ПРИВІТАННЯ

Колектив служби статистики щиро вітає інженера
2 категорії відділу використання рухомого складу
служби статистики Львівської залізниці

Наталію Миколаївну КУРИЛО
із Днем народження!

Колектив служби електропостачання вітає
головного енергодиспетчера служби

Катерину Павлівну МАНДЗИНЕЦЬ
із 50-річчям!
Від душі зичимо Вам міцного здоров’я,
сімейного щастя та благополуччя,
невичерпної енергії.
Хай у Вашому домі завжди панують мир,
любов і тепло родинних взаємин, у серці –
доброта, а у справах – мудрість та натхнення!

Житній колос дозріва для хліба,
Для краси цвіте у полі квітка,
Для води народжується риба,
Для польоту – лебідь і лебідка,
А людина – для добра і щастя,
Тож прийми від нас це привітання,
І нехай, неначе в добрій казці,
Збудуться усі твої бажання!

Профспілковий комітет та весь трудовий колектив вокзалу
станції Львів щиро вітають начальника вокзалу

Володимира Васильовича ЖЕМЕЛУ
із 45-річчям!
Хай ладиться скрізь – на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас.
Все світле, хороше, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя вирує стрімкою рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує ще довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Дружина Ірина, мама Марія, теща Уляна і вся родина вітають
коханого чоловіка, дорогого сина та зятя

Колектив станції Деренівка Тернопільської дирекції
залізничних перевезень вітає чергового по станції

Богдана Юрійовича ДАЦКІВА
із Днем народження!
Ваші роки – то Ваш скарб,
Їм ціни немає,
Кожен рік багато варт,
Всі про це ми знаєм,
Вашу мудрість знаєм ми,
Цінимо Ваш досвід,
Шана в Вас поміж людьми,
І поваги досить!
Тож прийміть уклін від нас,
Щирі слова шани,
Всякий день й усякий час
Гордимось ми Вами!

Володимира Васильовича ЖЕМЕЛУ

Колектив відділу з організації
тендерних закупівель вітає

із 45-річчям!
Хай для тебе сонце світить,
І квіти ніжності цвітуть,
Хай в добрі, достатку й щасті
Всі роки твої пройдуть!
Хай сонце і мрії, літа молодії
Несуть тобі радість, щастя й тепло,
Хай здійсняться мрії і сни голубії,
А щире кохання щоб вічно цвіло!

сім’ю ЛАЗАРЄВИХ – Уляну та Дмитра –
із народженням сина!

Сім’я Турок та сім’я Кузьмак від щирого серця вітають хорошого
сім’янина, прекрасну людину, вірного товариша

Володимира Васильовича ЖЕМЕЛУ
із 45-річчям!

Привітання мамі й татку
Із народженням хлоп’ятка!
Красенем хай він зростає,
І здоров’я й мудрість має!
Хай найкращим буде сином
І продовжить рід родини,
Радістю всіх звеселяє,
Щастя хай його чекає!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського
залізничного вузла вітає колишніх працівників

Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!

із 90-річчям!
колишню чергову бригадного будинку оборотного депо
моторвагонного депо Коломия

Ганну Іванівну ДУДУ

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” щиро
вітає начальника вокзалу станції Львів

Володимира Васильовича ЖЕМЕЛУ
із 45-річчям!
Прийміть найщиріші побажання з днем народження!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Хай вміється, і удається,
Здоров’я міцного, щастя без краю –
Усього найкращого Вам ми бажаєм!
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб щастя й здоров’я Ви мали без ліку,
Щоб радістю й миром були Ви багаті,
Щоб горя і смутку не знали у хаті!

Колектив ВП “Моторвагонне депо Коломия” щиро вітає начальника депо

Івана Васильовича ГЛАДІЯ

із 80-річчям!
колишнього постачальника вагонного депо Коломия

Самуїла Михайловича ДРАНЧУКА
із 70-річчям!
колишнього слюсаря-ремонтника рухомого складу пункту
перестановки вагонів вагонного депо Коломия на станції Вадул-Сірет

Георгія Петровича БІЛАНА
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!

із 55-річчям!

Нехай зоря щасливо Вам сіяє,
Нехай здоров’ям Вас втішають днини,
Літа зародять радістю й добром!
До Вас, як до прекрасної людини,
Схиляємось душею і чолом!
Везіння Вам великого бажаєм,
Здобутків гарних, сили на сто літ!
Нехай Вам сам Господь допомагає
Зробити кращим непростий цей світ!

ПОГОДА

ПОДЯКА

Щиро дякуємо!
Тяжка хвороба спіткала мого чоловіка – монтера Сарненської дистанції колії Петра Бортюка, який пропрацював на залізниці 39 років. Не
передати відчаю з болем у серці. Зі сльозами на очах ми вийшли із лікарні, адже лікування потребувало великих коштів.
Першими на допомогу прийшли монтери колії 9-го околодку, який
очолює майстер Віктор Півень, вони матеріально і морально нас підтримали. Щира їм подяка!
Вдячні ми і начальнику Сарненської дистанції колії Олександру
Царуку, голові профкому Раїсі Харковець, працівникам управління Львівської залізниці, усім, кому небайдужа доля мого чоловіка.
Нехай Вам і Вашим рідним Бог дасть міцного здоров’я, а Матір Божа
оберігає Вас і Ваші сім’ї!
З повагою
Ніна і Петро БОРТЮК

Упродовж 6-12 квітня на території Львівської залізниці
переважатиме дуже мінлива погода. У п’ятницю короткочасні дощі, місцями з грозами та з градом. Вітер північно-східний – від слабкого до помірного, під час грози поривчастий.
Нічна температура 3-8°, на Закарпатті 6-11° тепла. Вдень
13-18°, на Закарпатті, Івано-Франківщині та Буковині місцями 19-21°, на Волині, Рівненщині 7-12° вище нуля. Упродовж
вихідних дощитиме, в суботу можливі грози, у неділю місцями
– мокрий сніг, у горах – мокрий сніг та сніг. Місцями сильні
опади. Вітер північно-західний, помірний, місцями сильний. У
суботу вночі 3-8°, у південних регіонах до 10° тепла, вдень 611°, на Закарпатті 8-13° тепла, на Буковині 13-18° вище нуля.
У неділю вночі від 0 до 5°, вдень 2-7° тепла, на Буковині 7-12°
тепла, у горах місцями близько нуля.
У понеділок на більшості території залізниці невеликі
опади. Вночі можливі заморозки 1-6°, у горах місцями 7-9° нижче нуля, вдень від 0 до 5° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла,
у горах близько нуля.
Надалі опади припиняться, а температура поступово
підвищуватиметься: у вівторок вночі ще холодно: 1-6°, у горах 4-9° морозу, вдень 4-9° тепла. У середу вночі від 3° морозу
до 2° тепла, вдень 8-13° тепла. У четвер вночі від 0 до 5°
тепла, у горах до 3° морозу, вдень 11-16° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

