ПРИВІТАННЯ

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №325891 (2009 р.) та
приміський квиток ф.4 №081831 (2010 р.),
видані ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” БАТІГ Н.М.
● Посвідчення ЛВ №349112, видане
ВП “Стрийська дистанція колії” у 2008 р.
РЕВКНІВУ В.Р.
● Посвідчення ЛВ №362016, видане
ВП “Вокзал станції Львів” у 2008 р.
МАНДЮКУ Р.М.
● Приміський квиток ф.4 №078238, виданий
ВП “Мукачівський загін воєнізованої охорони” у 2010 р. ПОЛЯКУ І.І.
● Посвідчення ЛВ №428996, видане
ВП “Друга дистанція сигналізації і зв’язку
м. Львів” у 2010 р. ЗАРЕМБІ О.Р.
● Посвідчення ЛВ №355092 та приміський
квиток ф.4 №080290, видані ВП “Станція
Львів” у 2010 р. ІВАНОВИЧУ О.В.
● Приміський квиток ф.4 №079678, виданий ВП “Вагонне депо Клепарів” у 2010 р.
ПАСТУШУКУ О. Я.
● Посвідчення ЛВ №389833, видане
ВП “Управління будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд №3” у 2010 р.
СІНЬКОВУ М.Я.
● Свідоцтво машиніста вантажопідіймальних механізмів №005274 та свідоцтво водія
дрезини, машиніста мотовоза №005293,
видані ВП “Центр професійного розвитку
персоналу” у 2008 р. КАХНОВЦЮ Р.Р.
● Посвідчення ЛВ №331634 (2009 р.) та
службовий квиток ф.3 №061104 (2010 р.),
видані ВП “Колійна машинна станція №125”
МАЄВСЬКОМУ Л.Л.
● Посвідчення ЛВ №440427 та приміський квиток ф.4 №080679, видані
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у 2010 р.
ЛУЦИКУ Р.Я.
● Приміський квиток ф.4 №082487, виданий
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2010 р.
ТКАЧУ М.В.
● Приміський квиток ф.4 №006658, виданий
Львівським технікумом залізничного транспорту у 2009 р. ПРИСЯЖНЮКУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №398332 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 №083647
(2010 р.), видані ВП “Моторвагонне депо
Львів” ПАЩАКУ С.В.
● Посвідчення ЛВ №328021, видане
ВП “Локомотивне депо Здолбунів” у 2008 р.
ОСІПЧУКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №259863, видане
ВП “Самбірська дистанція колії” у 2008 р.
ВИШАТИЦЬКОМУ Р.К.
● Посвідчення ЛВ №332534 (2008 р.) та
приміський квиток ф.4 №090253 (2010 р.),
видані ВП “Самбірська дистанція колії”
КОПИТЧАКУ С.С.
● Посвідчення ЛВ №398704 (2009 р.) та
приміський квиток ф.4 №083695 (2010 р.),
видані ВП “Моторвагонне депо Львів”
СОЛТИСУ Є.Є.
● Посвідчення ЛВ №398950, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2010 р.
МАКСИМІВУ Б.Я.
● Посвідчення ЛВ №364350, видане
ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у 2010 р. ЧЕЙПЕШ З.В.
● Посвідчення ЛВ №443888, видане
ВП “Коломийська дистанція колії” у 2010 р.
та службовий квиток ф.3 №058233, виданий
квитковою групою ст. Коломия у 2010 р.
ГРАБОВЕЦЬКОМУ М.М.
● Службовий квиток ф.3 №064560, виданий квитковим бюро ст. Сарни у 2010 р.
СТРОЗЮКУ О.Р.
● Посвідчення ЛВ №346906, видане
ВП “Ковельська дистанція колії” у 2008 р.
ЯРМОЛЬСЬКОМУ С.Г.
● Посвідчення ЛВ №310525, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у 2009 р.
ШОГАНУ В.І.

Регіональна рада ветеранів війни і праці Івано-Франківської
дирекції залізничних перевезень щиро вітає
колишню працівницю комерційного відділу дирекції

Лідію Василівну СПОТИКІНУ
із ювілеєм!
Хай дні ідуть з повагою й любов’ю
Серед людської шани та хвали,
І проживіть у доброму здоров’ї
Хоча би до столітньої пори!
Хай сили та наснаги прибуває,
Нехай душа не осипає цвіт,
У серці радість не вгаває,
І хай Вам Бог допомагає!

Колектив фінансово-економічної служби щиросердно
вітає заступника начальника служби

Мирона Івановича П’ЯСЕЦЬКОГО
із 50-річчям!

Напередодні Нового року на вокзалі станції Тернопіль панувала напрочуд святкова атмосфера – сюрпризом для всіх пасажирів, які в останній день старого року вирушали в подорож чи прибували до Тернополя,
стало привітання з новорічними та різдвяними святами від Діда Мороза
та Снігуроньки.
Різдвяний настрій на Тернопільському вокзалі відчувався і 8 січня
– з 20.00 до 21.30 год на другому поверсі правого крила вокзалу зі
святковою програмою виступив муніципальний Галицький камерний оркестр. Усі пасажири змогли насолодитися чарівною різдвяною музикою
в “живому” виконанні.

Любов БАТАЛКІНА,
голова профкому вокзалу станції Тернопіль

Колектив служби вагонного
господарства висловлює щире
співчуття колишньому помічнику начальника служби з кадрів
Григорію Дмитровичу Ляльці
з приводу передчасної смерті
сина Олега.
Колектив служби вагонного
господарства висловлює щире
співчуття начальнику технічного відділу служби Вадиму
Олексійовичу Концевому з
приводу тяжкої втрати – смерті
матері.
Колектив ВП “Інформаційнообчислювальний центр” та відділ ІОЦПТК глибоко сумують
з приводу передчасної смерті
колишнього начальника відділу
центру
БРАЙЛЯНА Бориса Степановича
та
висловлюють
щире
співчуття родині покійного.

Колектив НФД фінансової служби щиро вітає
заступника начальника служби

Мирона Івановича П’ЯСЕЦЬКОГО
із 50-річчям!
Щиро вітаємо Вас із Днем народження!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, подальших
успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах,
сміливих планах та сподіваннях!
Хай Вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та
допомагають колеги, минають негаразди та непорозуміння.
Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією,
натхненням та радістю сьогодення!

Рада ветеранів моторвагонного депо Львів вітає
ветерана залізничного транспорту

Броніслава Антоновича КРАСУЦЬКОГО
із 80-річчям!
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива йде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Хай Божа Мати Вас охороняє
Від всяких негараздів і від бід!
Хай тільки радість множиться віднині,
Прожити в щасті ще багато літ!

СПІВЧУТТЯ

Об’єднана рада ветеранів
війни та праці і рада ветеранів управління Львівської
залізниці висловлюють щире
співчуття голові ради ветеранів
управління залізниці Григорію
Дмитровичу Ляльці з приводу передчасної смерті сина
Олега.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа!
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте,
Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, дітей пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років на поміч всім людям!
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа!

ПОГОДА

Впродовж 21-27 січня на території Львівської залізниці
зима черговий раз впевнено нагадає про себе. У п’ятницю
та впродовж вихідних падатиме невеликий, місцями помірний сніг. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер
північно-західний від слабкого до помірного. Температура
21 січня вночі від 0 до 5° морозу, у горах місцями 6-9° нижче нуля, вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті
місцями до 2-4° вище нуля. У суботу вночі 2-7°, при проясненнях місцями 8-10° морозу, вдень від 0 до 5° морозу, на
Закарпатті від 2° морозу до 3° тепла. У неділю вночі 3-8°,
місцями до 10° морозу, у горах 10-15° нижче нуля, вдень від
0 до 5° морозу, на Закарпатті близько нуля.
У понеділок упродовж доби та вночі у вівторок – снігопади з хуртовинами та сніговими заметами. Температура 24
січня вночі 2-7°, у горах до 8-10° морозу, вдень від 0 до 5° морозу, 25 січня вночі 7-12° місцями при проясненнях та в горах
13-16° нижче нуля, вдень 4-9°, у горах 6-11°. На Закарпатті
вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
Надалі невеликий сніг падатиме переважно на Волині
та Рівненщині. На решті території залізниці спостерігатиметься подальше зниження нічної температури на 1-3°,
у горах, на Івано-Франківщині, Буковині та Тернопільщині
можливий навіть 20-градусний мороз. Удень температура
коливатиметься в межах 1-6° морозу, на Закарпатті у четвер місцями до 1° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Дружина Люба, діти Таня, Аня, Євген та Іван, а також онуки
Веронічка та Іванко щиро вітають дорогого чоловіка, батька,
дідуся, працівника депо Королево

Василя Васильовича ЛУГОША
із Днем народження!
В січневім танці кружляють роки Ваші, тату,
А сьогодні листок на долоню упав золотий,
Ми Вам хочемо, рідний, від щирого серця сказати,
Що для нас Ви, татусю, завжди молодий-молодий!
Хай онуки горнуться до дідуся і бабусі,
Хай буде ще багато роботи і добрих ідей,
Щоб Ви були здорові, міцні й у тілі, і в дусі,
Щоб повага і радість була від дітей і людей!

Організація ветеранів управління
Львівської залізниці вітає
із 60-річчям!

Лесю Іванівну ЗАРІЧНУ
із 70-річчям!

Галину Михайлівну САМЧУК
Валентину Іванівну СТРЕБКОВУ
Бажаємо удачі, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли до тла,
Щоб жить – не тужити до ста літ вдалося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!

