ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає ветеранів праці дирекції

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

із 80-річчям!

із 90-річчям!

Володимира Петровича ПРИШЛЯКА
Ірину Василівну ДУМУ
Марію Степанівну ШТИМ
Івана Петровича ТОРЧИНОВИЧА
Василя Онуфрійовича ЯМЕЛЬНИЦЬКОГО
Ярослава Юліановича ТЕМНИКА
Марію Степанівну КОЗАК
із 70-річчям!

Михайла Івановича ЛУЦИШИНА
Ярославу Федорівну ЖУК
Емілію Григорівну КАРПУ
із 60-річчям!

Івана Григоровича ТАРНАВСЬКОГО
Галину Михайлівну ВИТВИЦЬКУ
Ярослава Володимировича КЛЕМРУ
Надію Олексіївну КУЦІЛЬ
Ориславу Несторівну НАУМЕНКО
Ганну Семенівну ЧИП
Ольгу Лук’янівну ДУПЕЛИЧ
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!

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №463076, видане
ВП “Господарська служба” у 2011 р.
ГУЛЕЮ М.К.
● Посвідчення ЛВ №420130, видане Управлінням залізниці у 2010 р.
ГРЕЧУХ О.І.
● Посвідчення ЛВ №418337, видане ВП “Ужгородська дирекція
залізничних перевезень” у 2010 р.
ПЕТРОВИЧУ В.Я.
● Посвідчення класу кваліфікації №6437, видане управлінням
Львівської залізниці у 2011 р. ЛОЗИНУ А.П.
● Посвідчення ЛВ №422005, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Чернівці” у 2011 р. БЕРЕЗОВСЬКІЙ
Г.М.
● Посвідчення ЛВ №458985, видане
ВП
“Івано-Франківський
загін воєнізованої охорони” у
2010 р. УКРАЇНЦЮ В.П.
● Посвідчення
ЛВ
№462168,
видане ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у
2011 р. БУНЬКУ Б.П.
● Посвідчення ЛВ №367599, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Ковель” у 2008 р. ШИМОНЧУК О.В.
● Посвідчення ЛВ №419328, видане ВП “Івано-Франківська дистанція
колії” у 2011 р. МИСИНЧУКУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №498375, видане
ВП “Тернопільська дистанція колії” у
2011 р. БОРЩУ Б.Я.
● Посвідчення
ЛВ
№411876,
видане ДЗ “Відділкова лікарня станції Івано-Франківськ” у
2011 р. ПАСЄЦІ Т.С.
● Посвідчення ЛВ №354968, видане ВП “Станція Львів” у 2009 р.
МИКОЛАЙЧУК П.І.
● Посвідчення ЛВ №447402, видане
ВП “Будівельне управління №1” у
2011 р. ЧЕМЕРИСУ В.В.
● Приміський квиток ф.4 №014368,
виданий
ВП
“Пасажирське

вагонне депо Львів” у 2011 р.
БАРАБАШ Ю.Ю.
● Посвідчення ЛВ №413824, видане
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2011
р. ЛИТВИНУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №439658 та
приміський квиток ф.4 №007730,
видані ВП “Станція Львів” у
2012 р. ПЕТРИК Г.П.
● Посвідчення ЛВ №489341, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2012 р. МЕЧЕРЖАКУ С.М.
● Посвідчення ЛВ №468558, видане
ВП “Сарненська дистанція колії” у
2011 р. КОЛОСУ А.М.
● Студентський
квиток
КВ №08499166, виданий Львівським
технікумом залізничного транспорту
у 2011 р. МАКСИМІВУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №477429, видане ВП “Ківерцівська дистанція колії”
у 2012 р. та приміський квиток ф.4
№007432, виданий Ківерцівською
білетною групою у 2011 р. БОБРИКУ
М.А.
● Посвідчення
ЛВ
№458484,
видане ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у
2011 р. ГРАНЧАКУ В.В.
● Посвідчення
ЛВ
№455239,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у 2010 р.
ЧАБАН Т.В.
● Посвідчення ЛВ №341373, видане
ВП “Коломийська дистанція колії” у
2009 р. ТАБАХАРНЮКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №436015 (2011 р.)
та приміський квиток ф.4 №014524
(2012 р.), видані ВП “Станція
Здолбунів” ЦІВІ О.М.
● Посвідчення ЛВ №447886, видане
ВП “Колійна машинна станція №124”
у 2011 р. КОСОВАНУ М.Г.
● Посвідчення ЛВ №402817, видане ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2012 р.
САМСОНОВІЙ Л.В.

СПІВЧУТТЯ

Колектив ВП “Ужгородська дистанція електропостачання” висловлює щирі співчуття родині колишнього голови профкому
ГАПАКА Івана Станковича.
Іван Станкович прожив яскраве і славне життя, вніс
значний особистий внесок у розбудову і зміцнення залізничного транспорту та профспілкового руху залізничників
Закарпаття. Авторитетний і вмілий організатор, хороший
товариш, проста, чуйна, скромна людина. Світла пам’ять
про Івана Станковича навічно збережеться в наших серцях! Сумуємо з приводу важкої втрати разом з родиною
померлого.

Миколу Дмитровича ПАРТИКУ
Василя Івановича ТВЕРДОХЛІБА
із 80-річчям!

Євстахія Михайловича ОЛЕНЮХА
Ярослава Володимировича ЛУЧАНКА
Володимира Миколайовича БАЛІЦЬКОГО
Івана Андрійовича ГЛИНСЬКОГО
Віру Василівну ВІКАРЧУК
Івана Михайловича СОНСЯДЛА
Едуарда Миколайовича КУЗЯ
Василя Микитовича ДЕГОДЯ
із 70-річчям!

Михайла Степановича БАТРИНЧУКА
Василя Андрійовича КУНДЕЛЬСЬКОГО
Євгенію Михайлівну ХУДЗІЙ
Антоніну Михайлівну МЕЛЬНИЧУК
Романа Петровича САВУ
Сергія Михайловича КОЛОДІЯ
Тетяну Павлівну КОЗМІРЧУК
Дмитра Івановича ГОНЧАРЕНКА
Ганну Дмитрівну ГОНЧАРИК
із 60-річчям!

Романа Володимировича РУДИКА
Ярослава Степановича МОЧУКА
Тамару Василівну ІВАНОВУ
Любомиру Йосипівну КОВПАК
Надію Іллінічну ДЯКІВ
Бажаємо здоров’я від чистих джерел,
А щастя – від власної долі!
Щоб радісно й довго на світі жили,
Щоб горя не знали ніколи!
ПОДЯКА

Щиро дякую за моральну
підтримку і матеріальну допомогу
Шановна редакціє!
Так склалося, що вже впродовж багатьох місяців моя
сім’я бореться зі складною хворобою. На щастя, у цей важкий час ми не залишилися наодинці з бідою, яка нас спіткала.
За моральну підтримку та матеріальну допомогу щиро дякую всьому трудовому колективу вагонного депо Здолбунів,
особисто начальнику депо Йосипу Гаврищаку, голові профспілкового комітету підприємства Марії Помазанко.
Усім добрим людям – низький уклін і щира вдячність.
З повагою
Віктор ЗДИБІНСЬКИЙ,
оглядач-ремонтник вагонного депо Здолбунів

Колектив Центру науково-технічної інформації і
бібліотечно-бібліографічного обслуговування та Рада
ветеранів Львівської залізниці щиро вітають
колишнього провідного бібліотекаря

Валентину Володимирівну БАТИЧ
із 60-річчям!
Хай цвіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро до Вас щоднини прибуває,
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії,
Хай палають в серці почуття високі,
І дарує доля повні щастям роки!

Трудовий колектив відокремленого підрозділу
“Пасажирська служба” щиро вітає оператора
комп’ютерного набору першої категорії
інформаційно-розпорядчого відділу

Світлану Анатоліївну ТАРАРАКУ
із 55-річчям!
Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм Ти завжди молода,
Хоча юність вернути не в змозі!
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо,
І щоб сонце ще довго світило Тобі,
І життя було в Тебе щасливим!

Колектив станції Збараж Тернопільської дирекції
залізничних перевезень щиро вітає начальника станції

Миколу Миколайовича ШОКАЛА
із 30-річчям!
Для Вас сьогодні посмішки, вітання,
Яскравих квітів ніжна розмаїть,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть!
Ми хочем радості і щастя побажати,
І неба чистого, як волошковий цвіт,
В житті ніколи прикрощів не знати,
Здоров’я зичимо міцного на сто літ!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишнього старшого оглядача вагонів ПТО
на станції Вадул-Сірет вагонного депо Коломия

Василя Прокоповича КУШНІРА
із 60-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!

Організація ветеранів Управління Львівської
залізниці вітає з ювілеєм пенсіонерів
із 80-річчям!

Ганну Ізидорівну ШЕВЧУК
Володимира Якимовича ГРИЦІВА
із 70-річчям!

Ольгу Володимирівну ТИНДИК
Хай буде здоров’я міцне, мов граніт,
Хай шлях життя встеляє ясен цвіт,
Хай наші щирі привітання
Звучать для Вас не менше сотні літ!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 25 – 31 травня 2012 р.
Упродовж 25-31 травня на значній частині території залізниці переважатиме нестійка погода.
У п’ятницю і суботу переважно без опадів, тільки
в горах місцями короткочасний дощ. Температура
вночі 5-10°, вдень 14-19° вище нуля, місцями до 20°,
на Закарпатті до 22° тепла, у горах вночі 2-5°, у
суботу місцями до 0°, вдень 10-15° тепла. У неділю
у другій половині дня на більшій частині території
залізниці (крім Волині, Рівненщини) місцями короткочасні дощі, гроза. Температура вночі 6-11°, вдень
19-24° вище нуля, у горах 14-19° тепла. У понеділок
та вівторок на усій території магістралі переважно вдень короткочасні дощі, гроза. Температура
вночі 5-11°, вдень 19-24° вище нуля, у горах вночі
місцями 0-5°, вдень 15-20° тепла.
Надалі на більшій частині території магістралі
утримається нестійка погода з короткочасними
грозовими дощами здебільшого у другій половині
дня. Температура вночі 6-11°, у четвер на Волині,
Рівненщині 8-13° тепла, вдень 21-26° вище нуля, у
горах вночі місцями 2-7°, вдень 17-22° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК,
начальник дорожньої геофізичної станції

