ПРИВІТАННЯ

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №364262,
видане ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у
2010 р. ЩЕРБАНИЧУ Є.В.
● Посвідчення ЛВ №431535 та
службовий квиток ф.3 №004015,
видані ВП “Ковельська дистанція сигналізації і зв’язку” у
2011 р. ГЕЛЮТІ А.В.
● Посвідчення ЛВ №412710,
видане
ВП
“Вагонне
депо Здолбунів” у 2011 р.
КОВАЛЕВИЧУ Ю.С.
● Посвідчення ЛВ №374182,
видане ВП “Пасажирське
вагонне депо Чернівці”
(Івано-Франківськ) у 2008 р.
ДОРОШЕНКУ І.Б.
● Посвідчення ЛВ №419839,
видане управлінням залізниці у 2010 р. МИРОНОВУ О.В.
● Посвідчення ЛВ №363886,
видане ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у
2009 р. ПОЛОВЧАК Л.Ф.
● Посвідчення ЛВ №310611
(2009 р.) та приміський квиток ф.4 №016358 (2011 р.),
видані ВП “Локомотивне депо
Львів” КОТУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №458416,
видане ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у
2011 р. ФЕДИКОВИЧ С.М.
● Посвідчення ЛВ №432596, видане ВП “Кам’янка-Бузька дистанція колії” у 2010 р. та службовий квиток ф.3 №010994,
виданий квитковим бюро
ст. Львів у 2011 р.
САВ’ЯКУ С.Т.
● Посвідчення ЛВ №452504,
видане ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у
2011 р. САЛАШУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №413225
(2009 р.) та службовий квиток ф.3 №010493 (2011 р.),
видані ВП “Львівська дистанція електропостачання”
КАЛАПІЩАКУ М.В.
● Приміський квиток ф.4
№007304, виданий ВП “Станція
Львів” у 2011 р. МАЙКОВИЧ Н.М.
для МАЗУР Л.І.
● Посвідчення ЛВ №467523,
видане
ВП
“Вагонне
депо Дрогобич” у 2011 р.
БАГЛАЮ Р.Я.
● Посвідчення ЛВ №451101,
видане ВП “Локомотивне
депо Мукачево” у 2011 р.
ЯРЕМІ М.А.
● Посвідчення ЛВ №422882,
видане ВП “Станція Батьово”
у 2010 р. САВІ Є.М.
● Посвідчення ЛВ №404534,
видане ВП “Тернопільська
дирекція залізничних перевезень” у 2011 р. КОЗАРУ А.О.
СПІВЧУТТЯ

Колектив ВП “Чортківська
дистанція колії” висловлює співчуття начальнику
ВП “Чортківська дистанція
колії” Івану Васильовичу
Чернезі з приводу тяжкої
втрати – передчасної смерті
брата та колишнього працівника дистанції колії
ЧЕРНЕГИ Ярослава
Васильовича
Колектив служби колії
висловлює щире співчуття Івану Васильовичу
Чернезі та Володимиру
Васильовичу Чернезі з приводу тяжкої втрати – смерті
брата Ярослава.

Рідні та друзі щиро вітають дорогу матусю та дружину,
чергову по переїзду 119 км Івано-Франківської дистанції колії
Колектив
технічного
відділу
ВП “Ужгородська дирекція залізничних
перевезень “ звертається до всіх добродіїв із проханням допомогти нашому
колезі – Марусяку Миколі Ярославовичу.
Молодий чоловік, який тільки-но почав
свій життєвий шлях, стикнувся з тяжким
онкологічним діагнозом.
Після закінчення Львівського технікуму
залізничного транспорту у 2008 році Микола
Марусяк швидко влився у наш колектив,
проявив себе як чуйний, добрий, цілеспрямований чоловік і хороший спеціаліст,
відразу завоював нашу повагу та любов.
Незважаючи на хворобу, він продовжує навчання у магістратурі
Національного університету “Львівська політехніка ”.
Родина Марусяків – залізнична! Батько, мати та сестра трудяться в
підрозділах Львівської магістралі, де небайдужі люди вже відгукнулися
на прохання про допомогу. Але хвороба відступає поволі – лікування
вимагає чергових терапій та супутніх процедур для допомоги молодому
організму. На все це потрібні значні кошти.
Звертаємось до всіх залізничників нашої магістралі з проханням
надати можливу допомогу і підтримати нашого колегу у нелегкий час
боротьби із важкою недугою.
Кошти на лікування Миколи Марусяка
можна переказати на адресу:
Банк отримувача: АБ “Експрес-Банк”
Львівська філія, Ужгородське відділення
Код Банку : 325956
Код ідентифікаційний № 3259012655
Отримувач: Марусяк Микола Ярославович
Розрахунковий рахунок: 26206815050618
Призначення платежу: перерахування коштів
для поповнення рахунку
Марусяка Миколи Ярославовича
ПРИВІТАННЯ

Колектив юридичної служби вітає начальника відділу
нормативних актів та аналітичної роботи

Надію Іванівну НИЖНИК
із ювілеєм!
Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде – його не зупинить,
Прийміть, матусю, привітання щирі
У цю щасливу й неповторну мить!
Зичим добра багато-багато,
До сотні літ без горя і журби.
Від гір, від сонця, від калини
Вам благ земних з роси й води!
Здоров’я, щастя, радості й тепла
Бажаємо на многії літа!

Колектив станції Куликів сердечно вітає чергову по станції

Ганну Петрівну ОЛІЯРНИК
із 50-річчям!
Хай зло далекими стежками обминає,
А радість поруч йде в житті завжди!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай додому заверта!

Колектив відділу з організації тендерних закупівель вітає
економіста І категорії

Андріану Леонідівну ЗАХАРЧЕНКО
із Днем народження!
Нехай жіноче щастя квітне веселково
І хай лунає скрізь привітне слово.
Хай Бог благословляє Вашу долю
І вбереже Вас від розчарування й болю!
Достатку, щастя, радості й любові –
Родині Вашій в доброму здоров’ї!

Любов Анатоліївну БАГРІЙ

Мама, дружина та діти щиросердечно вітають дорогого
сина, коханого чоловіка та турботливого батька, слюсаря
локомотивного депо Мукачево

із 55-річчям!

Василя Андрійовича КОЛОМЕЙЦЯ

Ювілей – це найкраща пора:
І квітує, й сміється життя,
Неповторність променить
І тільки радість несе кожна мить!
Тож нехай так буде завжди –
Щодня квітнуть щастя сади!
У всьому – успіхів і процвітання!
Хай здійсняться мрії й усі бажання!
Від щирого серця – щастя земного,
І сонячних днів, і веселих пісень,
Міцного здоров’я і неба ясного,
І все це тобі – у народження День!

Профспілковий комітет і адміністрація ВП “Дистанція сигналізації і
зв’язку станції Львів” вітають старшого електромеханіка дільниці

Романа Івановича КРУШЕЛЬНИЦЬКОГО
із 50-річчям!
У цей прекрасний ювілей
Хай доля Вам сміється журавлина,
Поля розлогі колосом цвітуть!
Нехай червоні ягоди калини
Щасливу Вашу осявають путь!
Нехай дає наснаги Вам земля,
Десятки літ ще мріяти, любити!
Хай рідна пісня серце окриля,
В здоров’ї й радості багато літ прожити!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 30 грудня 2011р. – 5 січня 2012р.
Протягом 30 грудня 2011р.–5 січня 2012р.на більшій частині території західних областей України переважатиме нестійка погода.
Отже, у п’ятницю-суботу невеликий мокрий сніг та сніг, місцями
з дощем. Місцями налипання мокрого снігу на ЛЕП та зв’язку, ожеледь. Вітер південно-західний переходом північно-західний помірний
поривчастий. Температура вночі 0-5°, горах місцями 6-9° морозу,
вдень від 2°морозу до 3°тепла, в горах 0-5° морозу.
На Новий рік вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних
опадів. Вітер південно-західний – переважно слабкий. Температура
понизиться вночі до 3-8°, в горах 8-13° морозу, вдень від 4° морозу до
1°тепла, в горах до 2-7° морозу.
В понеділок – переважно без опадів , вночі та вранці місцями туман, ожеледь. Температура вночі вночі 0-5°, в горах до 6-8°морозу,
вдень від 0-5° тепла, в горах близько до нуля.
У вівторок атмосферний фронт із заходу обумовить опади у вигляді дощу та снігу, в горах
мокрого снігу та снігу, налипання мокрого снігу на ЛЕП та зв’язку, ожеледь, в горах хуртовини.
Температура вночі від 4° морозу до 1°тепла, вдень від 1° морозу до 3° тепла.
У місцями невеликі опади . Температура вночі 0-5°, в горах місцями 6-8°морозу,
вдень від 2°морозу до 3° тепла, в 0-5°морозу.
Надалі черговий атмосферний фронтальний розділ із Атлантики опади обумовлять несприятливу погоду-пройдуть снігопади, з нилапанням мокрого снігу на ЛЕП та
зв’язку, хуртовинами, ожеледицею. Температура істотно не поміняється.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

із 45-річчям!
Бажаєм, щоб щастя тобі усміхалось,
Життя текло без зла,
Лиш гарне все з тобою залишалось,
А все погане пішло в небуття!
Нехай завжди чекають лиш теплі слова,
І серце від болю ніколи не плаче,
Хай кругом іде голова
Від щастя, любові й удачі!

Дружина Наталія, донечка Анна, теща Степанія, тесть
Петро та Віталій щиро вітають коханого чоловіка,
турботливого батька та зятя, електромонтера Самбірської
дистанції електропостачання

Романа Ярославовича МИГАЛЯ
із 30-річчям!
Хай легко сходить час робочий,
Спокійні будуть вихідні,
Хай щастям сяють твої очі,
Добром наповнюються дні!
Нехай повік здоров’я не підводить
І радістю наповнюється дім,
А щастя і любов живуть у нім!
Покровом тебе хай огортає
Із неба Матінка Свята,
А Господь Бог благословляє
На многії і благії літа!

