ПРИВІТАННЯ

Чоловік, сини, онуки та вся велика родина вітають
кохану дружину, дорогу маму та бабусю, бухгалтера
служби локомотивного господарства

Валентину Олександрівну БІЛОУСОВУ
із ювілеєм!

До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка
у Центрі професійного
розвитку персоналу залізниці відбувся літературно-мистецький захід
“Обніміться ж, брати мої…”
за участю вихованців притулку для дітей служби у
справах дітей Львівської
обласної державної адміністрації та народного
хору “Левада” під керівництвом Надії Балуцької.

Прийми у цей день вітання найкращі,
Бажаєм здоров’я, любові і щастя!
Щоб лихо й тривоги тебе обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай в житті твоїм щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає!
Колектив ВП “Дорожня стоматологічна поліклініка
ст. Львів” щиро вітає лікаря стоматолога-терапевта

Галину Григорівну ТРУХ
із ювілеєм!
Діти декламували Шевченкові вірші та виконали пісні на слова Кобзаря.
Змістовну концертну програму запропонував глядачам народний хор
“Левада”.
Цього разу у ній, крім традиційних
пісенних творів Шевченка, лунали й
нові. Зокрема хорист, викладач Центру
Зеновій Саган уперше виконав пісню
“Бандуристе, орле сизий”, а дует у
складі Ірини Лютої та Зеновія Сагана
під акомпанемент учасника хору акордеоніста Володимира Волошина заспівав пісню “Тяжко-важко в світі жити”.
Керівник “Левади” Надія Балуцька
подякувала присутнім за вміння слухати пісню, за щирість і доброту, з якою
щоразу у Центрі зустрічають хористів.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото автора

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №495360, видане ВП “Локомотивне депо
Львів-Захід” у 2012 р., та приміський квиток ф.4 №014479,
виданий квитковим бюро ст. Львів у 2013 р. КОВАЛЬЧУКУ
П.С.
● Посвідчення ЛВ №455045 (2010 р.) та приміський квиток
ф.4 №005578 (2013 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне
депо Ковель” ШЕВЦОВІЙ О.Ю.
● Посвідчення ЛВ №456211 та приміський квиток ф.4
№005727, видані ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у
2013 р. ПРИЧЕПІ І.І.
● Посвідчення ЛВ №218472, видане ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у 2007 р. ГОРДІЙЧУК Н.М.
● Посвідчення ЛВ №546518, видане ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2013 р. ГАНДЗ О.С.
● Приміський квиток ф.4 №003969, виданий квитковим бюро
ст. Ужгород у 2013 р. БИЧЕНКО Т.В.
● Посвідчення ЛВ №422188 (2011 р.) та приміський квиток
ф.4 №009392 (2013 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне
депо Чернівці” (Івано-Франківськ) БАЗАРНІЦЬКОМУ А.А.
● Посвідчення ЛВ №520720, видане ВП “Експлуатаційне вагонне депо Ковель” у 2013 р., та приміський квиток ф.4 №014543,
виданий ВП “Вагонне депо Здолбунів” у 2013 р. ГУСАРУ М.Ф.
● Посвідчення ЛВ №494383, видане ВП “Івано-Франківська
дистанція колії” у 2011 р., та приміський квиток ф.4 №009375,
виданий квитковою групою ст. Івано-Франківськ у 2013 р.
ТОРБ’ЯК Г.В.
ПОГОДА

Прогноз погоди на 28 березня – 3 квітня 2014 р.
Упродовж 28 березня – 3 квітня на більшій частині території залізниці переважатиме суха погода.
У п’ятницю без істотних опадів. Температура вночі від
0 до 5° тепла, вдень 10-15°, на Закарпатті 14-19° вище
нуля, у горах уночі місцями до 3° морозу, вдень 5-10° тепла. Упродовж вихідних без опадів. Температура вночі у
суботу близько до нуля, у горах до 4° морозу, вдень 7-12°,
на Закарпатті 13-18° тепла. У неділю вночі від 3° морозу
до 2° тепла, вдень 9-14°, у південних районах Львівщини
та Івано-Франківщини до 16° тепла. На Закарпатті вночі
від 0 до 5°, вдень 13-18° тепла.
У понеділок-вівторок без істотних опадів. Температура
вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 9-14°, на Волині,
Рівненщині 7-12° вище нуля, на Закарпатті 13-18° тепла. У
горах уночі місцями від 0 до 5° морозу, вдень 3-8° тепла. У
середу місцями невеликий дощ, мряка. Температура вночі
від 1° морозу до 4° тепла, вдень 8-13°, у прикарпатських
областях місцями до 15° тепла. На Закарпатті вночі від
0 до 5° тепла, вдень 13-18° вище нуля. У четвер часом
дощ. Температура вночі від 0 до 5° тепла, вдень 7-12°, на
Закарпатті 11-16° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

● Посвідчення ЛВ №505418, видане ВП “Станція Ковель” у
2013 р. ПАНАСЮК Л.І.
● Приміський квиток ф.4 №002828, виданий квитковим бюро
ст. Мукачево у 2013 р. СОЛОНТАЮ О.О.
● Посвідчення ЛВ №476709, видане ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у 2012 р., та приміський
квиток ф.4 №201884, виданий квитковим бюро ст. Мукачево
у 2014 р. ЧЕРНІХОВСЬКІЙ Я.С.
● Посвідчення ЛВ №502297, видане ВП “Локомотивне депо
Львів-Захід” у 2012 р. ЯЦУЛЬЧАКУ Д.В.
● Приміський квиток ф.4 №008117, виданий ВП “Самбірська
дистанція колії” 2013 р. АНДРУХІВУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №501689, видане ВП “Локомотивне депо
Львів-Захід” у 2012 р. ТЕРЛЕЦЬКОМУ М.В.
● Приміський квиток ф.4 №012262, виданий ВП “Львівська
механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт” 2013 р. ТЕРЕХ Г.С.
● Посвідчення ЛВ №440372 (2014 р.) та приміський квиток
ф.4 №182168 (2013 р.), видані ВП “Локомотивне депо ЛьвівЗахід” МОГИЛЬНОМУ І.Г.
● Посвідчення ЛВ №493650, видане ВП “Енергозбут”
у 2012 р. ЗАВАДІ Р.С.
● Посвідчення ЛВ №515074 та приміський квиток ф.4
№012725, видані ВП “Будівельно-монтажне експлуатаційне
управління №1” у 2013 р. ДРОНЮКУ А.І.
● Приміський квиток ф.4 №018921, виданий ВП “Ремонтне
вагонне депо Здолбунів” 2013 р. МАРЧУКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №468434, видане ВП “Сарненська дистанція колії” у 2011 р. ГОМОНЕЦЬ С.І.
● Приміський квиток ф.4 №003956, виданий квитковим бюро
ст. Ужгород у 2013 р. ЩЕРБАНИЧУ Є.В.
● Посвідчення ЛВ №427763, видане ВП “Інформаційно-обчислювальний центр” у 2014 р. ГАЛИЧ Н.С.
● Посвідчення ЛВ №477810, видане ВП “Ковельська дистанція колії” у 2012 р. ЖАЛАЮ Ю.М.
● Посвідчення ЛВ №393727, видане ВП “Локомотивне депо
Здолбунів” у 2013 р. МАЧИНСЬКОМУ А.М.
Посвідчення ЛВ №519876, видане ВП “Інформаційно-обчислювальний центр” у 2013 р. ОЛЕНЧИНКО О.А.
● Посвідчення ЛВ №237944, видане ВП “Колійна машинна
станція №123” у 2006 р. МЕЛЬНИКУ А.З.
● Договір №20-10-03-18923, укладений з СК “Нафтагазстрах”
у 2012 р. ГРИНЮКОМ В.А.
● Посвідчення ЛВ №419367, видане ВП “Івано-Франківська
дистанція колії” у 2011 р. ІВАНЮКУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №547370, видане ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2013 р. ГОРДОН О.В.
СПІВЧУТТЯ

Колектив спеціальної служби висловлює щирі
співчуття начальнику сектора цивільного захисту Сергію
Юрійовичу Семіженку з приводу смерті матері.

Зичимо ще літ багато,
Радості й ні крихточки біди!
Щоб життя для Вас було, як свято,
Й дарувало посмішку завжди!
Хай береже Вас Мати Божа
Від злих людей і різних бід,
Хай дасть здоров’я і поможе
Прожити в щасті многа-многа літ!
Колектив бухгалтерії ВП “Стрийська дистанція колії”
вітає колегу по роботі, розподілювача робіт

Марію Володимирівну ШОРОБУРУ
із 55-річчям!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії!
Колектив Дорожнього центру стандартизації,
метрології та експертизи вітає начальника відділу
експертизи електроустановок

Сергія Юрійовича НОСИРЄВА
із 50-річчям!
З ювілеєм вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий
Й не знали ви тяжких турбот!
Ми щиро вас поздоровляєм,
Добра вам зичимо сповна!
Багато світлих днів бажаєм
І довгі-довгії літа!
Колектив зміни №1 ПТО Здолбунів Рівненського парку
ВП “Експлуатаційне вагонне депо Ковель” вітає
оглядача-ремонтника вагонів

Ярослава Дмитровича ДЕМЧУКА
із 60-річчям!
Роки портретами висять,
Роки життєві й виробничі...
Та що для Вас ці шістдесят?!
Всього лише по двадцять тричі!
Давно вже людство визнає,
Що не старіють наші душі.
Виходить (так воно і є),
Що просто Ви – юнак зі стажем!
Тож хай щороку Вас втіша
Грай солов’їний і лелечий!
Хай сонцем повниться душа,
Бо шістдесят – це ще не вечір!
ОГОЛОШЕННЯ

На виконання вимог концепції побудови та модернізації цифрової мережі зв’язку і передачі даних залізничного
транспорту України 01.04.2014 р. з 9 до 11 год. відбудеться заміна кодів автоматичного набору лінійних станцій
ВП “Дистанція сигналізації і зв’язку ст. Львів”
Підбірці 96-134-ХХХХ
Борщовичі 96-133-ХХХХ
Довідка за телефоном 96-00-62111
У період переключення можливі перерви зв’язку.

