ФОТОЕТЮД

ПРИВІТАННЯ

Колектив відділу з організації тендерних закупівель
вітає заступника начальника відділу

Колектив та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Ужгород” сердечно вітають інженера-технолога

Людмилу Дмитрівну ФІЛІПСЬКИХ

Марію Михайлівну КУЗІНУ

із Днем народження!
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була!
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Любові щиро Вам бажаєм,
Хай Вам Господь допомагає!

Орест і Людмила Кузьові, бабуся, племінниця Аріна та сім’я Дудків
вітають старшого електромеханіка поста №2 ст. Здолбунів

Мереживо плетінь –
Фріволіте!
Фантазії зими –
Мотив казковий!
І хтось малює
Все це і плете –
Не олівцем,
Не cпицями,
Не словом –
Хтось пише снігом.
Тетяна ІВАНОВИЧ,
працівниця моторвагонного
депо Коломия
Фото Богдана ЮРОЧКА
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №428926 (2010 р.)
та службовий квиток ф.3 №012849
(2011 р.), видані ВП “Друга дистанція сигналізації і зв’язку м. Львів”
ВИШНЕВСЬКОМУ Ю.А.
● Посвідчення ЛВ №347346, видане ВП “Ковельська дистанція колії” у
2009 р. ДИМЧУКУ М.П.
● Посвідчення ЛВ №467335 та
службовий квиток ф.3 №005649, видані ВП “Вагонне депо Дрогобич” у
2011 р. КОВАЛЬЧУК Н.І.
● Посвідчення ЛВ №360934, видане ВП “Івано-Франківська дистанція
колії” у 2009 р. ДИМИДУ І.П.
● Посвідчення ЛВ №352334, видане
ВП “Інформаційно-обчислювальний
центр” у 2010 р. ХЛИСТІ Т.В.
● Посвідчення ЛВ №417021, видане
ВП “Вокзал станції Рівне” у 2011 р.
СОПРОНЮК В.В.
● Посвідчення ЛВ №423448 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 №014647
(2011 р.), видані ВП “Пасажирське
вагонне депо Львів” КОРНЕЗІ І.О.
● Посвідчення ЛВ №454297, видане ВП “Вагонне депо Коломия” у
2010 р. КАРАБИНУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №432117 та
службовий квиток ф.3 №011269, видані ВП “Рейкозварювальний поїзд
№16” у 2011 р. ПАСІЧНИКУ В.С.
● Посвідчення ЛВ №403582 (2010 р.)
та службовий квиток ф.3 №002634
(2011 р.), видані ВП “Бродівська
дистанція колії” СТАХУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №444746 та приміський квиток ф.4 №016188, видані
ВП “Вокзал станції Львів” у 2011 р.
ОЗИМКО З.Я.
● Посвідчення ЛВ №462209, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” у 2011 р. ВЕЛИТУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №453812 та
службовий квиток ф.3 №005529, видані ВП “Стрийська дистанція колії”
у 2011 р. МАЦЬКОВИЧУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №425891, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2009 р. САВЧЕНКО С.Ю.
● Посвідчення ЛВ №402392, видане
ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у 2011 р. та дозвіл на зброю
№338397 ЛТ 151, виданий ЛВ на
ст. Львів УМВСУ на Львівській залізниці у 2010 р. БРИКУ В.Б.

Миколу Миколайовича ДУДКУ
із Днем народження!
Нехай все твоє життя буде щасливим,
Радісним і дуже-дуже легким,
Довгим, як сонячний промінь,
Красивим і як дитинство завжди золотим!
Нехай чекають тебе милі, добрі і теплі слова!
Серце твоє хай ніколи не плаче,
А душа співає від щастя, любові й удачі.
Хай Матір Божа тебе охороняє,
Господь із неба щастя посилає!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
На многая, многая, многая літ!

Колектив станції Самбір сердечно вітає начальника станції

Миколу Богдановича ГАМАША
із Днем народження та Днем ангела!
Щедрого літа в житті Вам бажаєм,
Вражень, фантазій та мрій водограй,
І почуттів нескінченний розмай!
Щоб наче казка життя розквітало,
Успіхам Вашим удача сприяла,
Діло горіло в руках повсякчас,
Друзі й рідня не цуралися Вас!
Щоб сонячно завжди на серці було,
І щастя у Вашому домі жило!

із 50-річчям!
Родина хай буде здорова й багата,
А Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за Ваші літа!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті удається!
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!

Колектив технічної служби щиро вітає інспектора
з охорони природи сектора екології

Анну Іванівну ЛУЦИК
із Днем народження!
З Днем народження тебе ми вітаєм,
І бажаєм на всі літа:
Будь такою, як ми тебе знаєм,
Чарівна, 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!

Колектив станції Деренівка Тернопільської дирекції
залізничних перевезень вітає чергову по станції

Галину Михайлівну ДАЦКІВ
із Днем народження!
Здоров’я міцного Вам, щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро!
Краси і наснаги, здоров’я без ліку,
Щасливого, довгого, щедрого віку!

Колектив поїзда №74 сполученням Львів-Москва, друзі, знайомі,
односельчани щиро вітають колишнього начальника поїзда

Ярослава Михайловича ДЗЮБА
із 50-річчям!
Хай доля дарує довгого віку,
Міцного здоров’я і щастя без ліку,
Хай обминають дім твій тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги!
Щоб серце твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро!
Любові й наснаги, здоров’я без ліку
Щасливого, довгого й щедрого віку!

Колектив підрозділу “Енергозбут”
вітає електромеханіка

Миколу Вікторовича ГРИНЕВИЧА
із 60-річчям!

ПОГОДА

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 16-22 ãðóäíÿ 2011ð.
Впродовж 23-29 грудня на більшій частині території
Львівської залізниці переважатиме зимова погода. У п’ятницю
без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний слабкий. Температура вночі 4-9°, при проясненнях 10-14°, в горах місцями 15-17°, вдень від 0 до 5° морозу, на
Закарпатті близько нуля. Впродовж вихідних мороз та опади
снігу: вдень у суботу та впродовж неділі атмосферні фронти
із заходу обумовлять сніг, місцями можливе налипання мокрого
снігу на лінії електропередач та зв’язку, ожеледь, на дорогах
ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північнозахідний помірний, поривчастий. Температура у суботу вночі
5-10°, на Івано-Франківщині, Буковині, Тернопільщині при проясненнях 11-14°, в горах 15-18° морозу, вдень від 4° морозу до
1° тепла, в горах 5-7° морозу, у неділю вночі 1-6° в горах 6-11°
морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
У понеділок-вівторок невеликі опади мокрого снігу, мряки, місцями дощитиме, вночі та вранці місцями туман, ожеледь. Температура у понеділок вночі від 0 до 5° морозу, вдень
від 1° морозу до 4° тепла, на Івано-Франківщині, Буковині,
Тернопільщині при проясненнях 5-9°, в горах місцями 10-12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у вівторок вночі близько
нуля, вдень від 0 до 5° тепла, в горах уночі 2-7° морозу, вдень
близько нуля.
У середу переважно без опадів. Температура вночі від 4°
морозу до 1° тепла, в горах місцями 5-8° морозу, вдень від 0 до
5° тепла, в горах близько нуля.
Надалі невеликі опади, переважно мокрого снігу, температура істотно не зміниться.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Щиро з ювілеєм Вас вітаємо,
Здоров’я, щастя, удачі бажаємо!
Хай кожна днина буде гожа,
І благословить Вас Мати Божа!
Хай Ангел Божий поруч Вас крокує,
А Господь многая літ дарує!

