ПРИВІТАННЯ

Служба контролю та внутрішнього аудиту
вітає старшого ревізора служби

Олену Анатоліївну ВЕРЕМЧУК
із 55-річчям!

Рада ветеранів локомотивного депо Львів сердечно
вітає чуйну і добру людину, колишнього
помічника начальника депо з кадрів, колишню
голову ради ветеранів депо

Олену Дмитрівну СМІРНОВУ

Хай втіляться в життя усі надії,
Здійсняться задуми і сповняться всі мрії!
Хай доля буде світла і ласкава,
Хай щастя буде справжнім і рясним!
Земля щоб гарні квіти дарувала,
А небо було мирним і ясним!

із ювілеєм!

Адміністрація та профспілковий комітет ВП “Станція
Тернопіль” щиро вітають працівників станції

Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей для Вас святковий день,
Щоб від життя Ви мали тільки радість,
Насолоду й шану від людей,
Подяку від онуків і дітей!

Олега Андрійовича ЮРАШЕКА
Володимира Петровича БОГДАНА

Колектив фінансово-економічної служби
щиро вітає колишнього начальника
відділу розрахункових операцій

сигналіста

Лесю Іванівну ЗАРІЧНУ

Марту Степанівну КОПИСТИНСЬКУ
стропальника

Богдана Михайловича СМЕТАНСЬКОГО
із ювілеєм!
Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею роки – журавлі,
Ось і спалахнула ювілейна свічка
Вам на ювілейному столі.
Не сумуйте, друзі, що літа минають,
Ще вам до століття довгий вік,
Ми із ювілеєм Вас усіх вітаєм,
Хай буде радісним кожен наступний рік!

Рада ветеранів Львівської дирекції залізничних
перевезень вітає ветеранів праці дирекції
із 60-річчям!

Валентину Олексіївну ГУТНИК
Мирослава Степановича БУКА
Ганну Петрівну ЛІБИЧ
Надію Іванівну ПАВЛОВУ
Станіславу Василівну ВОЛОСКО
із 70-річчям!

Ольгу Степанівну ОЛІЙНИК
Володимира Степановича ПАРТИСУ
Данеїлу Михайлівну ІВАНЕЙКО
Марію Михайлівну КРАВЕЦЬ
Софію Степанівну МОРОЗ
Стефанію Іванівну МАРТИНІВ
із 80-річчям!

Ярослава Андрійовича ПАНЬКОВСЬКОГО
Мирона Михайловича ПАЦАКА
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця!
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● П освідчення ЛВ №426658, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2009 р. ЯРЕМІ В.В.
● Посвідчення ЛВ №400194 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 №083527
(2010 р.), видані ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень” БЛАЗІ С.М.
● Посвідчення ЛВ №443700, видане
ВП “Львівська дистанція колії” у 2010 р.
КАЩИНУ С.І.
● Посвідчення ЛВ №363104, видане
ВП “Господарська служба” у 2009 р.
САГАЛЬ М.М.
● Службовий квиток ф.3 №062355,
виданий ВП “Підзамчівська дистанція
колії” у 2010 р. РОМАНУ А.В.
● Посвідчення ЛВ №383702 та службовий квиток ф.3 №062027, видані
ВП “Львівська дистанція захисних лісонасаджень” у 2009 р. СТАВИЦЬКОМУ І.Я.
● Приміський квиток ф.4 №081760, виданий ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2010 р. ФЕДИНЯК О.В.
● Приміський квиток ф.4 №090171, виданий ВП “Колійні дорожні ремонтно-механічні майстерні” у 2010 р. КАПИРЦІ С.П.

Софію Степанівну САЙ
із 55-річчям!

Є ювілеї досить різні, та є одна з найкращих дат,
Тебе вітає вся родина – тобі сьогодні п’ятдесят п’ять!
Хай життя твоє квітує ніжним цвітом,
І День народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!
Хай Мати Божа тебе оберігає
Від зла, хвороби і журби!
Нехай Господь щедроти посилає
Сьогодні, завтра і завжди!

Друзі щиро вітають заступника начальника
ЄТех-ПД ВП “Інформаційно-обчислювальний центр”

регулювальника швидкості руху вагонів

старшого регулювальника швидкості руху вагонів

Мати, син Степан, невістка Оля, сестра Марія з сім’єю
від усього серця вітають дорогу доньку, найкращу матусю та сестру

із ювілеєм!
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день!
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Колектив ЄТех-ПД ВП “Інформаційнообчислювальний центр” щиро вітає
заступника начальника відділу

Галину Миколаївну КОВАЛИК

Галину Миколаївну КОВАЛИК
із 50-річчям!
Чудова дата, вік прекрасний,
Щоб відчувати смак життя,
Бажання здійснювати власні,
Плекати кращі почуття!
Щоби душа завжди раділа
Усмішкам, сонцю, небесам,
Натхненню, що дарує крила,
І щирим, лагідним словам!
З повагою група “Транзит”

Колектив ЄТех-ПД ВП “Інформаційно-обчислювальний
центр” вітає товарного касира

Галину Михайлівну КАРАПАТУ
із ювілеєм!
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 та благії літа!

із 50-річчям!
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоб у роботі ладилось усе,
За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе!
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Бажаєм тепла і добра, і любові!
Хай Господь дарує многії літа,
А в серці довіку живе доброта!

Члени Української асоціації письменників, друзі щиро
вітають машиніста локомотивного депо Тернопіль

Петра Михайловича ГОЙДУ
із ювілеєм!
Бажаємо Вам у цю святкову днину
Людського щастя і родинного тепла!
Щоб оминала Вас лиха година,
Щоб тільки успіх доленька несла!
Щоб друзі завше поруч були
І в горі Вас ніколи не забули!
Щоб у вікно зоря світила
Не на тепло, а на добро!
Щоб Вас усі завжди любили
І щоб прожили до літ ста!

ПОГОДА

Упродовж 28 січня – 3 лютого на території
Львівської залізниці утримається холодна зимова погода. У п’ятницю – слабкий сніг, на Закарпатті – без
істотних опадів. Температура вночі 6-11°, у горах місцями 12-14° морозу, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті
від 3° морозу до 2° тепла. У суботу без опадів. Вночі
температура понизиться до 9-14°, у горах та при
проясненнях 15-20° морозу, вдень 1-6° нижче нуля, на
Закарпатті від 3° морозу до 2° тепла. У неділю переважно вдень із заходу поширюватимуться невеликі
опади снігу. Температура вночі 6-11°, у горах до 11-16°
морозу, вдень від 5° морозу до 1° тепла, на Закарпатті
від 3° морозу до 2° тепла.
У понеділок-середу місцями невеликий сніг, на
Закарпатті переважно без опадів. Температура вночі
7-12°, у горах місцями до 13-18° морозу, вдень від 0 до
5° морозу. У четвер сніжитиме переважно на Волині
та Рівненщині. У цих областях нічна температура
3-8° морозу, на решті території залізниці 6-11°, місцями при проясненнях 12-14° морозу, у горах 13-18° нижче нуля, вдень від 0 до 5°морозу, у четвер місцями від
0 до 2° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Подруга Наталя і кума Марія від усього серця вітають
товарного касира ЄТех-ПД
ВП “Інформаційно-обчислювальний центр”

Галину Михайлівну КАРАПАТУ
із ювілеєм!
Хай доля щаслива, хай настрій веселий
І успіх в усьому чекають тебе!
Будь завжди щаслива, привітна і щира,
Будь трішечки горда, весняно-красива!
Візьми собі в подруги чесність і вірність,
Нехай в нагороду дістанеться ніжність!
Окрасою серця хай буде кохання
І сповняться всі твої мрії й бажання!

Чоловік Ігор, донька Мар’яна, зять Роман, онуки Соломія та Ліля
вітають дорогу дружину, люблячу матусю, турботливу бабусю

Галину Михайлівну КАРАПАТУ
із ювілеєм!
Люба, мила, ніжна, дорога матусю,
Хто тебе замінить – маму і бабусю?!
Хто за тебе краще всіх нас розуміє,
Хто за нас, крім тебе, серцем перемліє?!
Якби можна, мамо, нахилили б небо,
Щоб було довіку сонечко для тебе!
Щастя тобі, рідна, зичимо багато,
Щоб зустріла з нами і сторічне свято!

