ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

ПРИВІТАННЯ

Трудовий колектив ВП “Пасажирська служба” щиро вітає
начальника відділу обслуговування пасажирів в поїздах

Оксану Михайлівну ВАСЬКОВЕЦЬ
із ювілеєм!
Будь такою, як ми Тебе знаєм,
Проста, ніжна і всім дорога!
Хай і щастя, і сонця вітрила
Мчать Твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі!
Керівництво та профспілковий комітет ВП “Львівська
механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт” вітають бухгалтера 1 категорії

Любов Степанівну МАТЕЙКО
із 50-річчям, яке вона святкуватиме 11 травня!
У час ювілейний, святковий
Даруєм розкішний букет шани й любові!
Хай доля дарує довгого віку,
Щастя і радості буде без ліку!
Міцного здоров’я – з роси і води,
Хай щедрість й добро поруч будуть завжди!
Від нас оці щирі вітання-слова,
А Бог хай дарує многії літа!
ВП “Служба електропостачання” та ВП “Самбірська
дистанція електропостачання” вітають ветерана
залізниці, колишнього начальника ВП “Самбірська
дистанція електропостачання”

Михайла Андрійовича СУШКА
із 80-річчям!
Шановний Михайле Андрійовичу!
Легкою ходою хай росяний світанок прилине і Вас привітає!
Нехай на душі Вам так радісно стане, мов
травень пісні Вам співає!
І хай Вам щастить у всьому і всюди, нехай
відступають тривоги!
Хай весело Вам посміхаються люди
й дарують перлини любові!!!
Колектив служби статистики щиро вітає
інженера служби статистики

Наталію Володимирівну АЛЕКСАНДРОВУ
інженера Ужгородського відділу служби статистики

Наталію Анатоліївну БЯНКІНУ
інженера Рівненського відділу служби статистики

Оксану Олександрівну ДОВГАНЬ
із Днем народження!
Бажаєм успіхів великих у роботі
Й побільше творчих Вам натхнень!
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожен день!

Трудовий колектив ВП “Пасажирська служба”
щиро вітає секретаря

Богдану Євстахіївну ФЕДУНЬ
із ювілеєм!
Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться мрії, бажання й думки,
Щоб радісний настрій у серці не гас,
А щедра доля всміхалась не раз!
Колектив служби колії вітає головного
бухгалтера ВП “Коломийська дистанція колії”

Наталію Дмитрівну ІВАНОЧКО
із 50-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 й достатком багаті!
Колектив станції Любінь Великий щиро вітає
колишнього начальника станції

Тамару Володимирівну КОЗЛОВСЬКУ
із ювілеєм!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сиплються до Вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!
Керівництво та профспілковий комітет експлуатаційного
вагонного депо Ужгород вітають оглядача вагонів ПТО Батьово

Івана Дмитровича СИМУЛИКА
із 55-річчям!
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Хай стелиться довга життєва дорога,
Тож зичим вік довгий щасливо прожити,
Щоби на сторіччя могли запросити!
Рада ветеранів моторвагонного депо
Львів вітає колишніх працівників
із 70-річчям!

Трудовий колектив та профспілковий комітет Підзамчівської
дистанції колії щиро вітають монтера колії

Михайла Васильовича ШУЛЬГАНА

Василя Антоновича БОРИСА

із 60-річчям!

із 50-річчям!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Й багато в ній буде любові й тепла!
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина,
На многії, благі, щасливі літа!
Колектив станції Сколе вітає чергового по станції

Миколу Васильовича ВАДРУСА
із 50-річчям!
Ювілей – то жнив пора багата,
Хоч цвіте весна ще золота...
Зичим в день, який для Вас є святом,
Хай зозуля Вам кує літа,
Хай дарують весни Вам зелені
Чари молоді своїх чудес,
Посилає Вам благословення,
Щедру благодать Господь з небес!
Радості, добра Вам і здоров’я
На щодень міцного, як граніт!
Світ завжди сприймайте із любов’ю,
Хай щастить Вам! Многая Вам літ!!!

Галину Миколаївну ЛУЦИШИН
Ваша енергія, мудрість та сила
Нехай не згасають ніколи з літами,
Душа ж Ваша чиста, велика й красива
Та посмішка щира хай буде між нами!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 9 – 15 травня 2014 р.
Упродовж 9-15 травня на більшій частині території залізниці
очікується мінлива погода. У п’ятницю місцями короткочасний дощ,
гроза. Температура вночі 5-10°, у горах місцями 2-4° вище нуля,
вдень 19-24° тепла. У суботу хмарно з проясненнями, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°
тепла, на Буковині 13-18°, на Закарпатті 20-25° вище нуля. У неділю без опадів. Температура вночі 4-9°, у горах місцями 2-4° вище
нуля, вдень 20-25° тепла.
У понеділок дощитиме, місцями сильно. Температура вночі
7-12°, вдень 19-24° тепла, на Закарпатті 15-20° вище нуля. У вівторок вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
Температура вночі 3-8°, у горах місцями 1-3° вище нуля, вдень
15-20°, на Закарпатті до 22° тепла. У середу вночі без істотних
опадів, вдень, окрім Волині, Рівненщини, дощитиме. Температура
вночі 5-10° вище нуля, вдень 17-22°, на Закарпатті 13-19° тепла. У
четвер дощитиме на Закарпатті та в горах, місцями дощі пройдуть
на Львівщині, Івано-Франківщині, Буковині. Температура вночі 6-11°,
вдень 19-24° вище нуля, на Закарпатті 15-20°, у горах 10-15° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

● Посвідчення ЛВ №401749, видане ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у 2012 р., та допуск ЛТ №194, виданий лінійним відділом міліції на ст. Львів у 2013 р. ТИБІНЦІ М.В.
● Посвідчення №2429 (2013 р.) та магнітну перепустку,
видані ПрАТ “Львівський локомотиворемонтний завод”
МАРТИНЯКУ Т.А.
● Посвідчення ЛВ №476084, видане ВП “Локомотивне депо
Чернівці” у 2012 р. ОДАЙСЬКОМУ Г.Г.
● Посвідчення ЛВ №504777, видане ВП “Локомотивне депо
Чернівці” у 2012 р. БЕЛЬМЕЗІ І.В.
● Приміський квиток ф.4 №013838, виданий ВП “Пасажирське
вагонне депо Львів” у 2013 р. ВІЛЬЧИНСЬКОМУ П.Й.
● Посвідчення ЛВ №450405, видане ВП “Пасажирська служба” у 2011 р. ОЩІПОК З.М.
● Приміський квиток ф.4 №008688, виданий ВП “Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2013 р. ЯРЕМЧУК Л.Я.
● Приміський квиток ф.4 №010772, виданий ВП “Чернівецька
дистанція колії” у 2013 р. ДЕРІЮ П.Є.
● Приміський квиток ф.4 №018486, виданий ВП “Рівненська
дирекція залізничних перевезень” у 2013 р. МАЛИЗІ Н.І.
● Посвідчення ЛВ №510798, видане ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень” у 2013 р. ВІВЧАРІВСЬКОМУ О.А.
● Посвідчення ЛВ №502542, видане ВП “Локомотивне депо
Львів-Захід” у 2013 р. СІКАЧУ Р.Б.
● Посвідчення ЛВ №392803, видане ВП “Локомотивне депо
Здолбунів” у 2010 р. САДОВОМУ Д.А.
● Посвідчення ЛВ №465406, видане ВП “Мостобудівельний
поїзд №61” у 2013 р. СТАСЮК М.М.
● Договір страхування №2010-03-21530, укладений зі СК
“Нафтагазстрах” у 2011 р. ТАНЧИНЦЕМ І.С.
● Посвідчення ЛВ №517304, видане ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у 2013 р. ЧОНЦІ О.І.
● Посвідчення ЛВ №492313, видане ВП “Вокзал станції Львів”
у 2012 р. ГРИШКУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №476521, видане ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у 2012 р. БОНДАРЕНКО Л.А.
● Договір медичного страхування №20-10-03-33122, укладений зі СК “Нафтагазстрах” у 2012 р. КРЕСТЕНЧУКОМ В.М.
● Договір медичного страхування №20-10-03-33106, укладений зі СК “Нафтагазстрах” у 2012 р. ГАЛУШКОЮ Є.Ю.
● Договір медичного страхування №20-10-03-33149, укладений зі СК “Нафтагазстрах” у 2012 р. СТАВИЦЬКИМ І.Я.
● Договір медичного страхування №20-10-03-33148, укладений зі СК “Нафтагазстрах” у 2012 р. САДОВИМ М.Й.
● Посвідчення ЛВ №536047, видане ВП “Рівненська дистанція
колії” у 2013 р. СУКМАНЮКУ М.В.
● Приміський квиток ф.4 №011736, виданий Стрийським квитковим бюро у 2013 р. САСУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №488037, видане ВП “Господарська служба” у 2012 р. ЄЗЕРСЬКІЙ О.О.
● Приміський квиток ф.4 №001623, виданий квитковим бюро
ст. Мукачево у 2013 р. РАЙЧИНЦЮ І.П.
● Посвідчення ЛВ №452313, видане ВП “Коломийська дистанція колії” у 2013 р. МІЗУНСЬКОМУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №482230, видане ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у 2013 р. САВЧУКУ М.В.
● Посвідчення ЛВ №501922, видане ВП “Локомотивне депо
Львів-Захід” у 2012 р. ЛУЦИШИНУ І.В.
● Договір добровільного медичного страхування №2010-03-07616, виданий ТДВ СК “Нафтагазстрах” у 2011 р.
ЛОТИШ Р.Б.
СПІВЧУТТЯ

Керівництво залізниці та президія дорожнього комітету профспілки висловлюють щирі співчуття заступнику
головного інженера залізниці – начальнику технічної
служби Богдану Степановичу Боднару з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті рідного брата Боднара
Василя Степановича.
Світла пам’ять про Василя Степановича назавжди залишиться в серцях рідних, друзів і колег по роботі.
Колектив технічної служби висловлює щирі співчуття
заступнику головного інженера залізниці – начальнику технічної служби Богдану Степановичу Боднару,
його рідним та близьким з приводу передчасної смерті
рідного брата Боднара Василя Степановича.
Колектив моторвагонного депо Львів глибоко сумує та
висловлює співчуття рідним та близьким, а особливо бригадиру господарської дільниці депо Марії Володимирівні
Боднар із приводу передчасної смерті на 48 році життя
її чоловіка – машиніста-інструктора депо Боднара
Василя Степановича.
Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції залізничних перевезень сумує з приводу смерті колишнього начальника станції Красне, ветерана праці
ПРИШЛЯКА Романа Михайловича.
Висловлюємо щирі співчуття родині у зв’язку з важкою
втратою чоловіка, батька, дідуся.
Вічна пам’ять і вічний спокій його душі.
Колектив ВП “Служба воєнізованої охорони” глибоко
сумує з приводу смерті колишнього інструктора з охорони
вантажів та особливо важливих об’єктів
САВКИ Володимира Степановича
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.

