ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №453904 (2011 р.)
та приміський квиток ф.4 №017358
(2012 р.), видані ВП “Стрийська дистанція колії” БОБОВИЧУ Р.В.
● Посвідчення ЛВ №488297, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2011 р. КРУПІ Р.Ф.
● Посвідчення ЛВ №341177, видане
ВП “Коломийська дистанція колії” у
2008 р. ФУШТОР С.Д.
● Приміський квиток ф.5 №000921,
виданий Львівським технікумом залізничного транспорту у 2010 р.
ЯЦЕНТІЙ М.І.
● Посвідчення ЛРЗ №005556, видане
ВАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у 2009 р. ВОЛОШИНУ С.М.
● Посвідчення ЛВ №263637, видане
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2006 р.
СМАЛЮ С.Я.
● Посвідчення ЛВ №481858, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Чернівці” у 2012 р. ТРОЯНУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №373503, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Чернівці” у 2008 р. ОСТАФІЮ П.М.
● Посвідчення ЛВ №481985, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Чернівці” у 2012 р. ГАПЦІ М.І.
● Посвідчення ЛВ №487839 та приміський квиток ф.4 №015834, видані
ВП “Господарська служба” у 2012 р.
ГРЕЦКУ Л.В.
● Посвідчення ЛВ №378369, видане
станцією Луцьк ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” у 2010 р.
ПАПАЧ Н.О.
● Посвідчення ЛВ №436168, видане
станцією Луцьк ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” у 2011 р.
ПАПІРНИК І.О.
● Посвідчення ЛВ №466501, видане
ВП “Вагонне депо Клепарів” у 2011 р.
ТАРАСЕНКУ Ю.В.
● Приміський квиток ф.4 №007255,
виданий ВП “Вагонне депо Клепарів” у
2012 р. ТИНДИКУ І.І.
● Посвідчення ЛВ №351787, видане
Львівським технікумом залізничного
транспорту у 2012 р. СЕМЧУКУ Р.Б.
● Посвідчення ЛВ №479334, видане
ВП “Моторвагонне депо Здолбунів” у
2012 р. ТЕРПЕНЬОВУ Д.В.
● Посвідчення ЛВ №399019, видане ВП “Моторвагонне депо Львів” у
2010 р. ЮСЬКІВ Б.Б.
● Посвідчення ЛВ №384153, видане
ВП “Локомотивне депо Мукачево” у
2010 р. ГЛЕБЕНІ Ю.Ф.
● Посвідчення ЛВ №498878, видане
ДЗ “Вузлова лікарня станції Ковель” у
2012 р. МИХАЛЬЧУК Л.І.
● Посвідчення ЛВ №277017, видане
ВП “Мукачівська дистанція сигналізації
і зв’язку” у 2009 р. ФЕДЕЛЕШ Н.І.
● Посвідчення ЛВ №462705 (2011 р.)
та приміський квиток ф.4 №010565
(2012 р.), видані ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” ЮРЗІ Я.Д.
● Посвідчення ЛВ №444681, видане
ВП “Вокзал станції Львів” у 2010 р.
МАЛЬКОВУ А.Д.
СПІВЧУТТЯ

Колектив Підзамчівської дистанції колії глибоко сумує та
висловлює щирі співчуття
черговій по переїзду Ользі
Володимирівні Дмитренко з
приводу раптової та передчасної смерті чоловіка, монтера
колії дистанції
ДМИТРЕНКА
Петра Олексійовича.
Колектив відокремленого підрозділу “Бродівська дистанція
колії” сумує з приводу смерті
голови профкому
МОРЕНОВА
Юрія Сергійовича,
який очолював первинну профспілкову організацію відокремленого підрозділу з 2001 року,
та висловлює співчуття рідним
і близьким покійного.
ВП “Служба колії” висловлює
співчуття близьким і рідним з
приводу передчасної смерті
голови профкому Бродівської
дистанції колії
МОРЕНОВА
Юрія Сергійовича.

ПРИВІТАННЯ

Керівництво та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Коломия” вітають майстра цеху з ремонту обладнання

Рада ветеранів моторвагонного депо Львів вітає
колишнього провідника вагонів електропоїзда

Романа Степановича ЯКУБІВА

Ярославу Миколаївну РИБІЙ

із ювілеєм!
Бажаємо удачі, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли до тла!
Щоб жити – не тужити до ста літ вдалося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!
Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаємо!
Батьки, дружина Марія, син Назар, дочка Мар’яна, брат Володя із
сім’єю та теща Катерина щиро вітають дорогого сина, коханого
чоловіка, люблячого батька, хорошого брата та доброго зятя

Тараса Федоровича ГАРГАЯ
із 50-річчям!
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Твоїх ніг,
Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг!
Божаємо Тобі століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю ту сотню літ,
І внуків всіх щасливо одружити,
Й благословити правнуків у світ!
Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників:
колишнього оглядача-ремонтника вагонів ПКТО на станції
Глибока Буковинська вагонного депо Коломия

Петра Васильовича КРИЛЮКА
із 70-річчям!
колишнього сигналіста станції Коломия

Івана Петровича МЕГДИНИКА
із 90-річчям!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Шановні лікарі, фельдшери, медичні сестри,
усі працівники охорони здоров’я залізничників!
Щиро вітаємо вас із професійним святом –
Днем медичного працівника!
Ви обрали надзвичайно складну та благородну професію,
вам довірено найдорожче, що є в кожної людини – її життя та здоров’я. Приємно відзначити, що навіть сьогодні в
нелегких економічних умовах ви завжди на посту і кожної
миті готові прийти на допомогу!
Бажаємо вам прихильності долі, міцного здоров’я, миру,
злагоди у ваших родинах та невичерпної життєвої енергії!
З повагою
колектив страхової компанії “НАФТАГАЗСТРАХ”
Генеральний директор Анатолій ЧУБИНСЬКИЙ

із 60-річчям!
Прийміть у цей день вітання найкращі,
Бажаєм здоров’я, любові і щастя,
Щоб лихо й тривоги Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай в житті Вашім щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає!
Організація ветеранів Управління Львівської залізниці вітає
колишнього завідувача виробництва їдальні Управління залізниці

Галину Василівну ПРОЦАК
із 60-річчям!
Хай кожен день дарує радість,
Нехай про Вас забуде старість!
Здоров’я Вам, любові, сили,
Безмежно світлих небосхилів!
Хай Бог Вас оберігає від біди
Сьогодні, завтра і завжди!
Любляча дружина Оля, донечки Марічка та Софійка щиро
вітають коханого чоловіка, дорогого татуся

Богдана Васильовича ВОРОБІЯ
із 30-річчям!
Нехай кожна мить буде повна надії,
І нехай пощастить здійснити всі мрії!
Удачі, натхнення й духовного росту,
Хай буде в житті все так легко і просто!
Як вода джерельна, будь завжди здоровий,
Хай сміються очі й не хмуряться брови,
Зігрівають серце почуття високі,
А Господь дарує щасливії роки!
ОГОЛОШЕННЯ

Відокремлений підрозділ “Енергозбут” ДТГО “Львівська
залізниця” має потребу в укомплектуванні вакантних посад:
● інженера відділу організації роботи з оптовим ринком електроенергії та суміжними ліцензіатами;
● електромеханіка Івано-Франківського регіонального відділу з обслуговування споживачів електроенергії;
● інспектора Ужгородського регіонального відділу з обслуговування споживачів електроенергії;
● старшого диспетчера відокремленого підрозділу;
● інженера відділу роботи зі споживачами.
Прийом на вакантні посади здійснюватиметься шляхом
переведення працівників з інших відокремлених підрозділів
залізниці.
Телефон для довідок 6-80-41.

“ÀÂÒÎÑÅÐÂIÑ”

У ВП “ДОРОЖНЯ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА АВТОБАЗА”
ДТГО “ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ” ВІДКРИТО ДІЛЬНИЦЮ “АВТОСЕРВІСУ”
З РЕМОНТУ ЛЕГКОВИХ І ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ.
До послуг автовласників:
● шиномонтаж;
● кузовні роботи;
● ремонт ходової;
● ремонт газобалонового обладнання;
● ремонт легкових та вантажних двигунів;
● розвал-сходження коліс;
● заміна мастил та діагностика автомобіля.
Замовлення скеровувати за адресою: вул. Базальтова, 2
(кінець вул. Личаківської – біля дріжджового заводу).
Тел. для довідок: (032) 226-63-21, 226-64-18.
ПОГОДА

Прогноз погоди на 15-21 червня 2012 р.
Упродовж 15-21 червня на більшій частині території
Львівської залізниці переважатиме тепла суха погода.
У п’ятницю ще місцями пройдуть короткочасні дощі, вдень
– з грозами, на Волині подекуди сильні зливи. Вночі та вранці
місцями туман. Температура вночі 8-13°, у горах подекуди
5-7°, вдень 17-22°, на Закарпатті до 24° тепла, на Волині
місцями 12-17° вище нуля. Упродовж вихідних буде переважно сухо, тільки вночі у суботу переважно на Рівненщині ще
пройдуть короткочасні дощі. Температура вночі в суботу
8-13°, у горах місцями 5-7°, вдень 21-26°, на Закарпатті
24-29° тепла. У неділю вночі 10-15°, у горах місцями 6-9°, вдень
25-30°, на Закарпатті та Волині місцями до 32° тепла.
У понеділок-середу переважно без опадів. Температура
вночі 12-18°, у горах місцями 9-11°, вдень 27-32°, на Закарпатті
29-34° тепла.
Надалі у західних регіонах магістралі можливі грозові дощі, зливи, град,
шквали. Температура вночі 13-18°, на Закарпатті до 20°, у горах місцями
8-12° тепла, вдень 28-33° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

