ПРИВІТАННЯ

Відокремлений підрозділ “Пасажирська служба”
щиро вітає начальника підрозділу

Організація ветеранів управління
Львівської залізниці вітає члена ради ветеранів

Богдана Олександровича ЯВОРСЬКОГО

Марію Григорівну ФОТУ

із 50-річчям!

Шановні залізничники
та ветерани транспорту!
У цей благословенний час
дозвольте щиро привітати вас зі святом світлого
Христового Воскресіння!
Святий Великдень несе
нам довгоочікувану радість
Воскресіння Сина Божого,
дарує надію та впевненість
у завтрашньому дні, вселяє
спокій у серцях, укріпляє віру
та живить душу.
Тож нехай Божа милість
та благословення осяють
ваше життя, а мир, любов та злагода запанують
у вашій оселі.
Зичу вам гарного настрою,
відмінного здоров’я, сімейного затишку, незмінного успіху
та здійснення усіх задумів.
Ярослав АФТАНАС,
голова Ужгородської
територіальної профспілкової
організації Львівської залізниці
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №313772, видане ВП “Стрийська дистанція колії” у
2008 р. ТРУХАНІВСЬКІЙ І.Я.
● Посвідчення ЛВ №442070, видане ВП “Локомотивне депо Ковель” у
2010 р. СТАСЮКУ О.О.
● Посвідчення ЛВ №447022, видане
ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №3” у
2010 р. ЛЕСИКУ О.Б.
● Посвідчення ЛВ №464899 та приміський квиток ф.4 №010862, видані
ВП “Моторвагонне депо Львів” у
2012 р. ОЛІЯРНИК Л.Н.
● Посвідчення ЛВ №462034, видане ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2011 р.
ГОРОДИСЬКОМУ Т.В.
● Приміський квиток ф.4 №019555,
виданий ВП “Чернівецька дистанція
колії” у 2012 р. ОСИПЧУКУ Ю.В.
● Посвідчення ЛВ №439217, видане
ВП “Тернопільська дистанція колії” у
2011 р. МИКОЛАЄНКУ Л.В.
● Посвідчення ЛРЗ №0256, видане
ПрАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у 2011 р. ПАРАХІНУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №489030, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2011 р. СКІП Г.М.
● Посвідчення ЛВ №488269, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2011 р. ІЛЬНИЦЬКОМУ І.М.

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час!
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас!
Хай доля тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Колектив та профспілковий комітет вокзалу станції
Львів вітають начальника пасажирської служби

Богдана Олександровича ЯВОРСЬКОГО
із 50-річчям!
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!

із ювілеєм!
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка щира осяє чоло!
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт –
Прожити бажаємо Вам до ста літ!

Колектив господарської служби та колектив їдальні Львівського
технікуму залізничного транспорту щиро вітають буфетника
підприємства громадського харчування при господарській службі

Лілію Михайлівну КОСАЧ
із 50-річчям!
Хай в добрі і здоров’ї проходять літа,
Хай повага стрічається всюди,
Хай на полі життя колосяться жита,
І цінують за працю Вас люди!
Нехай сьогодні кожне привітання
У серці Вашому залишить добрий слід,
Прийміть й від нас ці щирі побажання
Щастя безмежного на многая літ!

Колектив станції Брюховичі щиро вітає чергову по станції

Адміністрація та профспілковий комітет ВП “Вокзал Чоп” щиро
вітають начальника пасажирської служби Львівської залізниці

Софію Володимирівну КІТ

Богдана Олександровича ЯВОРСЬКОГО

із ювілеєм!

із 50-річчям!
Хай над Вами буде чисте небо,
Не лишають сили на шляху,
І живіть Ви стільки, скільки треба,
Молодо крокуйте у житті!
Хай Вам сонце сяє, а серце співає,
Хай смуток дороги не знає,
Хай щастя вікує у Вашому домі,
І радість хай буде завжди!
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

Колектив станції Підбірці вітає
чергову по станції і профгрупорга

Богдану Іванівну ВОЙТОВИЧ
із 50-річчям!
Хай в житті Вашім щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає!
Хай пісня з уст Ваших часто лунає,
Хай Бог у житті Вам все помагає,
Хай лік рокам ведуть зозулі
Ще довго-довго на землі!

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
вітає начальника станції Красне

Володимира Івановича КОЛОСА
із 60-річчям!
Бажаємо Вам у цю святкову днину
Людського щастя і родинного тепла!
Щоб обминала 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 Ви до сто!

ПОГОДА

Прогноз погоди на 13 – 19 квітня 2012 р.
Упродовж 13-19 квітня на території
Львівської залізниці переважатиме помірно
тепла, проте нестійка погода. У п’ятницю
невеликий, вдень місцями помірний дощ, подекуди з грозою. Опади поширюватимуться
з південно-західних районів на північий схід
території магістралі. Вітер південно-західний
– від слабкого до помірного, під час грози
поривчастий. Температура вночі 3-8°, вдень
12-17°, на Закарпатті, Івано-Франківщині та
Буковині до 20° тепла. У суботу вночі та вранці переважно без опадів, вдень, починаючи із
Закарпаття, Івано-Франківщини та Буковини,
короткочасний дощ. Опади поступово поширюватимуться на решту території залізниці,
місцями можливі грози. Вітер південно-східний – від слабкого вночі до помірного та
місцями поривчастого вдень. Температура
вночі 3-8°, на Закарпатті 5-10° вище нуля,
вдень 14-19° тепла.
На Великдень невеликий, місцями помір-

ний дощ але буде тепло. Нічна температура
4-10° тепла, вдень 14-20° вище нуля. Вітер
південно-східний – від слабкого до помірного, на південному сході території магістралі
– поривчастий.
На “поливаний” понеділок уночі місцями
невеликий дощ, вдень короткочасні опади, місцями з грозою. Температура вночі
5-10°, вдень 13-18° тепла, на Закарпатті
та Рівненщині місцями при проясненнях до
20° тепла. У горах уночі місцями 3-8°, вдень
7-12° тепла. У вівторок переважно вночі та
вранці короткочасний дощ, місцями гроза,
вдень місцями невеликий дощ. Температура
вночі 1-6°, вдень 8-13° тепла, на Закарпатті
12-17° вище нуля.
Надалі переважно без опадів, у середу
вночі від 0 до 5° тепла, вдень 13-18° вище
нуля. У четвер уночі 2-7° тепла, вдень 15-20°
вище нуля. На Закарпатті вночі 5-10°, вдень
17-22° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

У цей знаменний день святковий
До Вас вітання йдуть з усіх сторін!
Дозвольте й нам Вас привітати –
Від колективу Вам – низький уклін!
Хай доля дарує приємні хвилини
У дружньому колі, у колі родини!
Міцного здоров’я з роси і води
У нинішній день і в майбутні часи!
Тож чуйте кування зозулі щоліта
На многая, многая літа!

Колектив Дорожньої лабораторії автоматики, телемеханіки та
зв’язку Львівської дистанції зв’язку щиро вітає інженера ІІ категорії

Надію Миколаївну КУРКУ
із ювілеєм!
Тихо, як води, пливуть Ваші роки,
Та молодість вічна у Вашій душі,
З роками її не віднять!
Тож будьте такою у нас назавжди,
Хай усмішка Вас осява,
Любов, злагода і радість земна
Хай кожен Ваш день зігріва!
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі добрі діла,
В здоров’ї – багатство, і радість, і сила,
І більшого щастя на світі нема!

Колектив спеціальної служби щиро вітає
начальника штабу ЦО станції Здолбунів

Віктора Миколайовича СОВУ
із 50-річчям!
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг!
Бажаєм Вам століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю ту сотню літ,
І внуків всіх ще одружити,
Й благословити правнуків у світ!

Колектив станції Красне щиро вітає начальника станції

Володимира Івановича КОЛОСА
із 60-річчям!
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Тож зичим вік довгий прожити,
Щоби на сторіччя могли запросити!

Дружина Еріка та її сім’я, мама,
сестри щиро вітають електромеханіка ст. Чоп

Ігоря Миколайовича ДАНИЛІВА
із 45-річчям!
Усмішок глибоких, як дно океану,
Великого щастя без зла і обману!
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
А Господь щастя і сили посилає!
Хай завжди ведеться з легкої руки
На добрі і довгі безхмарні роки!
Хай сонце весняне дарує тепло,
А вітер весняний несе Тобі
Надію, щастя, радість і добро!

