ПРИВІТАННЯ

Колектив адміністрації та кадрового відділу
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” щиро
вітає заступника начальника відділу кадрів Львівської
дирекції залізничних перевезень

На море можна дивитися годинами і милуватися його красою.
Море змінюється від ніжно-рожевого і блакитного до суворого
темно-сірого, майже чорного. У
сонячну днину воно ласкаве, а під
час шторму стає грізним, навіть
страшним. Хто хоча б раз побував на морі, відчує, як море кличе
знов і знов, і ти щоразу з нетерпінням чекаєш зустрічі з ним. Група
залізничників з Тернопільського
вузла відпочивала у пансіонаті
“Галичина”, що на Херсонщині, у
період із 6 по 18 вересня, саме у час
оксамитового сезону.
Море у селищі Лазурному, де розташований пансіонат “Галичина”, особливого лазурного кольору, пляжний берег – похилий, пісочок – білий і мілкий,
що особливо приваблює діточок. А в
пансіонаті дуже гарна атмосфера, працівники пансіонату привітні та доброзичливі, і відчуваєш себе, наче вдома.
Особливої подяки заслуговують працівники їдальні, які дуже смачно готують
різноманітні страви, за що їм вдячні

Світлану Іларіонівну ТКАЧУК
із 50-річчям!

відпочивальники пансіонату.
Група відпочивальників із Тернопільського вузла висловлює щиру подяку керівництву і працівникам пансіонату “Галичина”. Дякуємо і керівництву
залізниці та дорожньому комітету профспілки за доступні ціни на путівки, а
профспілковим комітетам ми вдячні за
організацію поїздки. Нехай усім Вам

Господь дарує здоров’я і наснаги на
добрі справи.
Щодо довгобудів, які одиноко стоять
на території пансіонату, то хочеться,
щоб їх таки добудували, і вони нарешті
“ожили” залізничникам на користь.
Антон ВАЦИК,
голова ветеранської організації
моторвагонного депо Тернопіль
На фото: група тернополян у пансіонаті

ПРИВІТАННЯ

Випускники зміни №2 та юні залізничники Луцької
дитячої залізниці щиро вітають начальника
Луцької дитячої залізниці

Любов Олексіївну ІВАНОВУ
із Днем вчителя та ювілеєм,
який виповниться 6 жовтня!
Ваші роки – то Ваш скарб, їм ціни немає!
Кожен рік багато варт, всі про це ми знаєм!
Вашу мудрість знаєм ми, цінимо Ваш досвід,
Шани в Вас поміж людьми і поваги досить!
Тож прийміть уклін від нас, щирі слова шани,
Всякий день й усякий час – гордимось ми Вами!

Керівництво та профгрупа самостійного відділу з
приймання рухомого складу вітають інженера з приймання
локомотивів І категорії

Петра Івановича МАЗУРКА
із 60-річчям!
Прийміть вітання найкращі наші
І побажання в цей святковий день,
Щоб від життя була завжди лиш радість,
А ще – любов і шана від людей!
Бажаєм Вам багато літ прожити,
Душею й серцем молодіти,
Щоб злагода, мир панували у хаті,
Були Ви здорові, достатком багаті!

Колектив бухгалтерії ВП “Інформаційно-обчислювальний
центр” сердечно вітає бухгалтера І категорії

Руслану Миронівну КУРАХ
із ювілеєм!
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!

Колектив станції Деренівка Тернопільської дирекції
залізничних перевезень вітає чергового по станції

Віталія Зеновійовича МИКОЛАЄНКА
із 30-річчям!
30 літ! Хіба це вік?
Треба три таких прижити!
Ми вітаєм і бажаєм
Днів щасливих, золотих,
Щоб родило щастя рясно,
Все в житті було прекрасно,
Щоб усе моглось і вмілось,
Квітувало, веселіло!
Щоб в сім’ї завжди були
Любов, повага і тепло!

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення до знака “Почесному залізничнику”, видане Державною адміністрацією
залізничного транспорту України, наказ №66
від 15.03.2000 р., ПОПОВИЧУ С.В.
● Посвідчення ЛВ №473736, видане ВП
“Кам’янка-Бузька дистанція колії” у 2012 р.
ЛОНЧИНІ В.І.
● Посвідчення ЛВ №501845 (2012 р.) та приміський квиток ф.4 №013237 (2013 р.), видані
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” КОСТІВУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №518246, видане ВП
“Господарська служба” у 2013 р. ЛАБІШ І.С.
● Студентський квиток ВК №08155468,
виданий Львівським технікумом залізничного
транспорту у 2010 р. САКАЛЮ Н.І.
● Студентський квиток ВК №09033344,
виданий Львівським коледжем транспортної інфраструктури у 2012 р.
ПРАШКОВСЬКОМУ Т.В.
● Студентський квиток ВК №08499022,
виданий Львівським технікумом залізничного

транспорту у 2011 р. КОГУТУ О.Р.
● Посвідчення ЛВ №525713, видане
ВП “Локомотивне депо Чернівці” у 2013 р.
РЕЗАНОВУ Ю.В.
● Посвідчення ЛРЗ №1404, видане ПрАТ
“Львівський локомотиворемонтний завод” у
2013 р. МАТУСУ С.М.
● Посвідчення ЛВ №478388, видане ВП
“Вагонне депо Здолбунів” у 2012 р. ТУШИЧ О.П.
● Посвідчення ЛВ №458948, видане ВП
“Івано-Франківський загін воєнізованої
охорони” у
2010 р. РОГАЦЬКОМУ В.Г.
● Посвідчення ЛВ №533346, видане ВП
“Експлуатаційне вагонне депо Ковель” у
2013 р. КРАВЧИКУ Д.В.
● Магнітну перепустку, видану ВП “Служба
локомотивного господарства” у 2007 р.
КРИВОШЕЇНІЙ А.А.
● Приміський квиток ф.4 №001266, виданий
квитковим бюро ст. Мукачево у 2013 р.

МАГУРЧАКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №531580, видане ВП
“Сарненська дистанція колії” у 2013 р.
БУЧКУ В.С.
● Приміський квиток ф.4 №001354,
виданий квитковим бюро ст. Стрий у 2012 р.
ВОЙТАНОВСЬКОМУ П.С.
● Посвідчення ЛВ №456059, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у
2011 р. ЛІТВІНЧУК І.В.
● Посвідчення ЛВ №495449, видане ВП
“Локомотивне депо Львів” у 2013 р. ДЯК Р.П.
● Посвідчення ЛВ №474603, видане ВП
“Моторвагонне депо Коломия” у 2013 р.
ПАЛІЙЧУКУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №410968 (2012 р.) та приміський квиток ф.4 №014824 (2013 р.), видані
ДЗ “Клінічна лікарня” КАРПІ О.М.
● Посвідчення ЛВ №431004, видане
ВП “Мукачівська дистанція сигналізації і
зв’язку” у 2012 р. БУДОГАЗІ О.А.

СПІВЧУТТЯ

Колектив ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних
споруд №2” сумує з приводу передчасної смерті виконроба
КОСТЕНКА Петра Павловича –
порядної людини, добросовісного та кваліфікованого працівника, котрий
40 років своєї трудової діяльності віддав нашому підприємству.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного.

Колектив служби перевезень висловлює щирі співчуття інженеру
відділу контролю за використанням
вагонних ресурсів Ользі Миколаївні
Билень з приводу тяжкої втрати –
смерті матері.

Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітають щиро всі колеги.
У день, коли Вам – 50!
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа.
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Хай цей день Вам зморшок не прибавить,
Старі нехай розгладить і зітре,
Здоров’я зміцнить, від негод позбавить,
Добра і щастя в дім Вам принесе!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Й слова подяки линуть звідусіль!

Дружина Варвара, син Валерій, невістка Тетяна, внук
Сергій та його сім’я, внучка Галина та її сім’я щиро
вітають чоловіка, батька, дідуся та прадідуся

Федора Петровича ДОЛОНЬКА
із 85-річчям!
Прожито немало на білому світі,
Та з нами, рідненький, й надалі живіть!
Хай сонечко в Ваше віконечко світить,
І радує серце висока блакить!
Весна відшуміла своїм буйним цвітом,
Вже літечко стелить свої килими,
Та діти й онуки Вам нині радіють
Бо всі Вас шануємо й любимо ми!
Всміхніться, дідусю, хай долі тривоги
Минають Ваш теплий та затишний дім!
До Вас не забудем дороги ніколи,
А нині вітаєм сімейством усім!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишнього слюсаря вагонного депо Коломия

Василя Антоновича РУТКОВСЬКОГО
із 70-річчям!
Хай зло далекими стежками обминає,
А радість поруч йде в житті завжди!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай додому заверта!
ОГОЛОШЕННЯ

У зв’язку з переведенням станції Лавочне
ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у підпорядкування ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” з 1 жовтня 2013 р. змінено код набору на станцію
Лавочне з цифрових АТС Львівської залізниці.
Старий код набору 96-537хххх
Новий код набору 96-127хххх
ВП “Моторвагонне депо Тернопіль” має потребу в
укомплектуванні вакантних посад:
– у цеху Ходорів: мийника-прибиральника рухомого
складу (2 шт. одиниці), слюсаря з огляду та ремонту локомотивів на ПТО (3 шт. одиниці), машиніста насосних установок 3 розряду (1 шт. одиниця), машиніста піскодавальної
установки 2 розряду (1 шт. одиниця);
– у Тернополі – оператора котельні (1 шт. одиниця)
Прийом на вакантні посади здійснюватиметься шляхом
переведення працівників з інших підрозділів залізниці.
За інформацією звертатися за тел. 47-22-29.
ПОГОДА

Прогноз погоди на 4 – 10 жовтня
Упродовж 4-10 жовтня на більшій частині території залізниці нарешті пануватиме “бабине літо”. У п’ятницю мінлива хмарність, без
опадів. Вночі та вранці на поверхні ґрунту і в повітрі приморозки 0-5°.
Вітер переважно слабкий. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 5-10°
тепла, на Закарпатті 8-13° тепла, у горах місцями вночі 6-8° морозу,
вдень 1-6° вище нуля.
На вихідні невелика хмарність, без опадів. Вночі та вранці на більшій частині території залізниці на поверхні ґрунту і в повітрі приморозки 0-5° нижче нуля. Вітер змінний, слабкий. Температура у суботу
вночі 0-5° морозу, вдень 9-14°, на Закарпатті 11-16° тепла, у горах
місцями 2-7° тепла, у неділю вночі від 3° морозу до 2° тепла, у горах до
5° морозу, вдень 11-16° тепла, на Закарпатті 13-18° тепла.
Із понеділка по четвер утримуватиметься тепла та суха погода.
Приморозки 0-5° нижче нуля будуть здебільшого в горах. Температура
вночі коливатиметься в межах 0-5° тепла, подекуди 0-2° морозу,
вдень у понеділок-вівторок 11-16° вище нуля, на Закарпатті 15-20°
тепла, у горах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла, у
середу-четвер температура підвищиться ще на 1-3°.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

