ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни та
праці Рівненської дирекції
залізничних перевезень вітає
ветеранів праці

Колектив дорожньої лабораторії автоматики, телемеханіки
та зв’язку щиро вітає інженера І категорії

із 80-річчям!

із 50-річчям!

Андрія Євстафовича
КОВАЛЬЧУКА
Олександру Феофилівну
НАКОНЕЧНУ
із 70-річчям!

Володимира
Васильовича ТЕРЯНИКА
Ольгу Іванівну
ДЖАЛУ
із 60-річчям!

Дмитра Максимовича
СТРАВИНСЬКОГО
Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди!
Хай буде радісною старість
І не приносить в дім біди!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №439957, видане ВП “Рівненська дистанція
колії” у 2010 р., та службовий
квиток ф.3 №007312, виданий
квитковим бюро ст. Рівне у
2011 р. ЛЕВЧУНУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №452080, видане ВП “Ківерцівська дистанція
колії” у 2011 р. ЛИПЦІ В.А.
● Посвідчення ЛВ №403116,
видане ВП “Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза” у
2010 р. КОСИКУ І.Д.
● Посвідчення ЛВ №439379,
видане ВП “Станція Львів” у
2009 р. ЛУТЧИНУ Р.І.
● Посвідчення ЛВ №434773,
видане ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” у
2011 р. ЗАЯЦЮ І.К.
● Посвідчення ЛВ №402941 та
приміський квиток ф.4 №016023,
видані ВП “Станція Клепарів” у
2011 р. ВОЛОВЕЦЬ А.П.
● Посвідчення ЛВ №017499, видане ВП “Вокзал станції Львів” у
2000 р. ШОТУ З.Г.
● Посвідчення ЛВ №444619, видане ВП “Вокзал станції Львів” у
2010 р. ТРУТЕНЬ О.Я.
● Посвідчення ЛВ №456803, видане ВП “Вагонне депо Ковель”
у 2011 р. КУРИЛУ І.П.
● Посвідчення ЛВ №444537, видане ВП “Вокзал станції Львів” у
2010 р. ДЯКІВУ Б.Р.
● Приміський квиток ф.4
№000964, виданий Львівським
технікумом
залізничного транспорту у 2011 р.
ВАХРІ Т.С.
● Диплом ГД №900715, виданий
ПТУ №2 м. Здолбунів у 1997 р.
БОНДАРЧУК Л.Ю.
● Службовий квиток ф.3
№012724,
виданий
ВП
“Друга дистанція сигналізації і зв’язку м. Львів” у 2011 р.
САМОНІЧЕВУ О.С.
● Посвідчення ЛВ №370494
(2010 р.) та службовий квиток ф.3 №012278 (2011 р.),
видані ВП “Друга дистанція
сигналізації і зв’язку м. Львів”
ПАСТУШУКУ Я.О.

Ольгу Федорівну НЕСТОРІВСЬКУ
Юнацьких мрій прекрасний сад
Плоди дарує в п’ятдесят!
За працю всю, усе знання і вміння,
За серця небайдуже стукотіння –
Подяка щира від людей,
Від друзів, рідних і дітей!
А внуків – ніжне щебетання,
Дарує радість проживання.
В очах сміється сонце золоте,
І дерево життя росте й цвіте!!!

Колектив служби перевезень щиро
вітає колишнього начальника служби

Костянтина Васильовича РОДІНА
із 75-річчям!
Проходять роки – не біда,
В природі не завжди цвітіння!
Немало віддано труда,
Здоров’я, сил, душі горіння!
І в нагороду за свій труд,
За розум, вміння і терпіння
Хай буде щастя і добро,
І Божеє благословіння!

Колектив дистанційної майстерні Львівської механізованої
дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт
вітає фрезерувальника

Федора Ярославовича КОВАЛЯ
із 50-річчям!
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!

Кохана дружина та друзі щиро вітають машиніста
тепловоза локомотивного депо Мукачево

Івана Васильовича БУБЛИКА
із Днем народження!

Колектив господарської служби
сердечно вітає касира їдальні

Ярославу Михайлівну ФЕДЕЧКО
із 55-річчям!
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!

Колективи їдалень управління залізниці та Львівського
технікуму залізничного транспорту щиро вітають касира
їдальні управління залізниці

Ярославу Михайлівну ФЕДЕЧКО
із 55-річчям!
Летять роки в міжзоряний політ,
Але душа нехай про це не знає!
І хай так буде ще з півсотні літ,
Нехай бадьорість Ваша не згасає!
Хай доля Вам дарує ще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я!
А ми бажаємо Вам щастя та добра
І заспіваємо Вам: “Многая літа!!!”

Люблячий чоловік Богдан, син Володимир, донька Ольга і вся
родина щиросердечно вітають кохану дружину, турботливу маму,
провідного інженера інформаційно-обчислювального центру

Наталію Володимирівну ГЛИНЯНСЬКУ
із Днем народження!
Хай буде день цей незабутньо прекрасним,
А небо завжди буде чистим і ясним!
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде довгим і дуже яскравим!
Щоб було у ньому багато любові,
Щоб зустрічі були веселі й чудові!
Щоб всі шанували Вас і любили,
Щоб очі від щастя як зорі горіли!

Рада ветеранів війни та праці
локомотивного депо Здолбунів вітає ветеранів депо
із 80-річчям!

Бажаємо успіхів в роботі,
У друзів – розуміння і тепла!
А ще – взаємності, турботи,
І щоб удача з Вами поруч йшла!

Станіслава Людвиковича ЗЕЛІНСЬКОГО
Клавдію Михайлівну КОЗЛОВУ
Варвару Миколаївну ЩЕРБАКОВУ
із 70-річчям!

Колектив пункту технічного обслуговування вагонного депо
Клепарів сердечно вітає молоду пару – електрогазозварника
ПТО-3 Потічний та оператора ПТО-2 Мостиська-2

Юлію Олександрівну ГАЛГАНЕЦЬ

Андрія Орестовича ГРИСЯ
та Тетяну Ярославівну ЖУК

Катерину Володимирівну ДРОЗД
Галину Олександрівну КАРДАШ
Олександра Климовича МИРОНЧУКА
Зінаїду Сергіївну КАМЕНЄВУ

із одруженням!
Хай над вами небо буде ясним
І сіяє сонечко завжди,
Щоб життя у вас було прекрасним
Без розчарування і біди!
Віримо, що в злагоді і мирі
До кінця пройдете спільний шлях,
Почуття палкі, взаємні й щирі
Пронесете у своїх серцях!
ПОГОДА

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 25 ëèñòîïàäà -1 ãðóäíÿ 2011ð.
Впродовж 25 листопада – 1 грудня на більшій частині території Львівської залізниці і надалі переважатиме суха погода. У п’ятницю та впродовж вихідних
без істотних опадів, тільки у неділю здебільшого на
Волині та Рівненщині й у північних районах Львівщини
та Тернопільщини можливі невеликі опади мряки та
мокрого снігу. Нічна температура 1-6°, в горах та
місцями при проясненнях до 7-9° морозу. У неділю на
півночі магістралі близько нуля, вдень 1-6° тепла.
У понеділок на більшості території залізниці без істотних опадів, тільки на Волині та Рівненщині місцями
невеликі опади. Температура вночі коливатиметься
від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° вище нуля.
Надалі істотних опадів не очікується. Температура
вночі від 0 до 5°, у вівторок у горах місцями 6-9° морозу,
вдень 1-6° вище нуля, у Прикарпатських областях місцями до 8° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

із 60-річчям!

Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

