ПРИВІТАННЯ

Колектив станції Сокаль вітає оператора ЕОМ

Раїсу Володимирівну МАРТИНЮК
із 55-річчям!
Здоров’я міцного і щастя без краю
Усього найкращого щиро бажаєм!
Бажаємо сонця на кожній стежині,
Пригорщі повні здоров’я й краси!
І світлої долі завжди молодої
У нинішній день і в майбутні часи!
Хай цвіте не в’яне із роками доля,
Хай щасливих років зозуля накує,
Хай вода дасть силу, а роса здоров’я,
Все, що треба більше, хай Господь дає!

Степана Петровича ГАСІНЦЯ
із 50-річчям!

Лева Івановича ВІНЦЬКОВСЬКОГО
із ювілеєм!

із 60-річчям!

із ювілеєм!

Друзі з ВП “Дистанція сигналізації та зв’язку
станції Львів” вітають електромеханіка

Анну Миколаївну ГАЛЯН

ПОГОДА

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 2-8 ãðóäíÿ 2011ð.
Впродовж 2-8 грудня на більшій частині території
залізниці переважатиме нестійка погода. У п’ятницю та
суботу без істотних опадів. Температура вночі від 0 до
4° морозу, у п’ятницю в горах та на Закарпатті місцями
5-7° нижче нуля, вдень 2-7° тепла. У неділю невеликі
опади дощу. Температура вночі близько нуля, в горах
місцями до 2° морозу, вдень 3-8°, на Львівщині, ІваноФранківщині місцями 9-11° тепла. У понеділок дощитиме. Нічна температура 1-6°, денна 5-10° тепла.
Надалі похолодання та невеликі опади, переважно
мокрого снігу. У вівторок вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, у середу вночі близько нуля, вдень
до 5° тепла. У горах уночі до 5° морозу, вдень від 0 до
2° морозу. У четвер на всій території залізниці часом
мокрий сніг та сніг, температура істотно не зміниться.

Марію Михайлівну ФЕДИНУ
із 50-річчям!

Колектив відділу механізації колійної машинної
станції №124 щиро вітає головного механіка

Руслана Ярославовича ЧЕРНЕГУ

начальника депо

Романа КУРИЛЯКА
голову профкому

Романа МОРДУ
головного бухгалтера

Організація ветеранів управління
Львівської залізниці вітає пенсіонерів
із 90-річчям!

Романа ВІЙТІВА
машиніста-інструктора локомотивних бригад

Віктора Андрійовича ІЩЕНКА

Романа КІНДРАТИШИНА

із 70-річчям!

з іменинами!

Терезу Федорівну ПАНЬКІВ
із 60-річчям!

Валентину Василівну ГУСЛЯКОВУ

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Бажаєм Вам, щоб кожне привітання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!

Колектив ВП “Моторвагонне депо Львів” вітає

Нехай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні як струна!
І добро не оминає хату,
Як не оминає світ весна!
Хай здоров’я, радість і достаток,
Сиплються немов вишневий цвіт!
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує многа-многа літ!

Бажаємо миру та світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років у житті!
Тож хай у Вас ще буде їх багато,
І щоби задуми здійснилися усі!
Хай радість у дім щодня приходить,
Хай тільки добре відбувається,
Нехай здоров’я не підводить
І серце щастям зігрівається!
Хай гарними будуть будні і свята,
Щодня, щогодини у всьому щастить,
Щоб знов зустрічати урочисті дати
І до сторіччя в здоров’ї прожить!

Колектив станції Підзамче Львівської
дирекції залізничних перевезень вітає
оператора при черговому по станції

із 35-річчям!

Є ювілеї й свята різні, та одна з найкращих дат,
Коли вітають друзі й рідні, і Вам минає 60!
Бо 60 – це сила й мудрість, та й досвід, кажуть, немалий,
Повага вдома, серед друзів, любов і шана від дітей!
Прийміть від нас вітання щирі, хай обминає Вас журба,
Хай кожен день несе віднині для Вас міх щастя і добра!

Керівництво, профспілковий
комітет та колектив ВП “Вагонне
депо Клепарів” сумують з приводу смерті
ГАЦИЛЯКА Богдана
Івановича.
На 81-му році життя пішов
із життя колишній працівник,
начальник пункту технічного
обслуговування Львів, почесний залізничник, ветеран праці,
який 52 роки віддав залізничному транспорту.
Висловлюємо щире співчуття
рідним і близьким покійного.

Ніну Феофанівну ВАВРИЩУК

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

Колектив спеціальної служби вітає начальника
штабу ЦО станції Дрогобич

СПІВЧУТТЯ

Ніну Феофанівну ВАВРИЩУК

із Днем народження!

Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вміли підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі!
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

● Посвідчення ЛВ №261494, видане
ВП “Ужгородська дирекція залізничних
перевезень” у 2006 р. ІВЕГЕШ С.І.
● Диплом ХА №33018479, виданий
Українською державною академією
залізничного транспорту у 2007 р.
ГРУНИКУ І.С.
● Службовий квиток ф.3 №003699,
виданий Ківерцівською білетною групою у 2011 р. ТЕРЛЕЦЬКОМУ І.М.
● Службовий квиток ф.3 №003667,
виданий Ківерцівською білетною групою у 2011 р. ЛИПЦІ В.А.
● Посвідчення ЛВ №470077, видане ВП “Львівський центр механізації колійних робіт” у 2011 р.
ВОЛЯНСЬКОМУ В.Я.

Колектив ВП “Тернопільська дирекція залізничних
перевезень” та об’єднаний комітет профспілки щиро
вітають голову об’єднаної ради ветеранів Тернопільського вузла

Ось він прийшов – цей добрий день,
Коли в душі в Вас справжнє свято!
І гляньте – Ви серед людей,
І друзів так у Вас багато!
Вітаємо зі святом Вас –
Яскраву, чарівну людину –
Найкращу із земних прикрас
В яку б там не було годину!

Дружина та діти щиросердечно вітають дорогу
людину – хорошого чоловіка, турботливого
батька та люблячого дідуся

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Об’єднана рада ветеранів війни та праці
Тернопільської дирекції залізничних перевезень
вітає голову ради

Сили трудової – без ліку,
Пошани й добра – від людей,
Щасливого й доброго віку
Бажаємо Вам у цей день!
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми!
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

ОГОЛОШЕННЯ

ДОРОЖНІЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ
КЛУБ “ЛОКОМОТИВ”
запрошує залізничників до активних занять фізичною
культурою і спортом. До ваших послуг: зал ігрових видів
спорту (футбол, волейбол), тренажерний зал для чоловіків,
тренажерний зал для жінок, відкритий міні-футбольний майданчик, зал настільного тенісу, зал шейпінгу, зал важкої атлетики. Оплата послуг через профкоми ваших підприємств.
Наша адреса: м. Львів, вул. Федьковича, 30
(район Привокзального ринку)
Тел. для довідок: 226-37-39
СПІВЧУТТЯ

Колектив служби контролю та внутрішнього аудиту із сумом сприйняв звістку про смерть колишнього працівника служби
САБАДАША Миколи Івановича.
Колеги по роботі розділяють біль скорботи і висловлюють щире
співчуття заступнику начальника служби контролю і внутрішнього
аудиту Ігорю Миколайовичу Сабадашу з приводу непоправної втрати
– смерті батька.
Колектив ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень”
сумує з приводу смерті колишнього начальника станції Тернопіль
САВАРИНА Любомира Ярославовича
та висловлює співчуття рідним та близьким покійного.
Колектив Дорожнього центру стандартизації, метрології та експертизи глибоко сумує з приводу трагічної загибелі заступника начальника центру
ОНИСЬКІВА Мирона Зеновійовича.
Висловлюємо співчуття родині та близьким з приводу тяжкої втрати.

ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВЕ ОБ’ЄДНАННЯ
“ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ” ПЕРЕДБАЧАЄ ПЕРЕДАТИ В ОРЕНДУ
ВАГОНИ-РЕСТОРАНИ ТА ВІЛЬНІ ОБ’ЄКТИ СТАЦІОНАРНОЇ
ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА ВОКЗАЛАХ СТАНЦІЙ ЧЕРНІВЦІ,
УЖГОРОД, ЧОП, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК.

За інформацією звертатись за контактними телефонами
управління ДТГО “Львівська залізниця”:
(032) 226-35-22, 226-32-01

