ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни і праці локомотивного депо
Львів щиро вітає колишнього інженера-технолога
технічного відділу

Єлизавету Іванівну ОСТАПЧУК
із ювілеєм!
Від усього серця Вам даруєм
Букет найкращих побажань,
До 100 живіть без хворувань!
А ще бажаємо ми Вам,
Щоб холод в душу не закрався,
Щоб смуток в серце не прийшов,
І щоб ніхто не здогадався,
Який Вам вік уже пішов!

Колектив служби статистики щиро вітає техніка
2 категорії Львівського відділу
служби статистики Львівської залізниці

Владиславу Володимирівну
ГЛАДИШЕВУ
із 55-річчям!
Нехай Вам завжди усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки!
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки!

Рада ветеранів війни і праці локомотивного депо Львів
щиро вітає колишнього начальника депо

Василя Ярославовича ЯРМОЛЮКА
із 70-річчям!
Спинити час ніхто не в змозі,
І знов весна, і квітне сад!
На Вашім сонячнім порозі
З’явилось мудрих сімдесят!
Ваш ювілей – почесна дата,
Про це нагадувать не слід,
Дозвольте щиро побажати
Здоров’я, щастя й сотню літ!

Дружина Лариса, син Богдан, невістка Леся, дочка
Ірина, зять Анатолій, онуки Артем та Аріна, теща
Лідія щиро вітають коханого чоловіка, турботливого
батька, люблячого дідуся і уважного зятя

Володимира Васильовича ІШТОВКУ
із 50-річчям!
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно і світло!
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові!
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро!
Живи нам на радість у щасті та мирі!
Хай Бог посилає здоров’я та сили –
У дружній родині усі ми – щасливі!

Колектив ст. Березовиця Тернопільської дирекції
залізничних перевезень вітає складача поїздів

Василя Павловича КОСТІВА
із 55-річчям!
У Вас минає славна дата,
Прожито стільки щедрих днів,
Отож дозвольте привітати
І побажати сотню літ!
Хай світить Вам щаслива доля,
Хай оминає Вас журба!
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра!

Колектив служби організації праці, заробітної плати
та структур управління і служби охорони праці
вітає колишнього старшого інженера відділу праці,
заробітної плати і техніки безпеки

Марію Олексіївну ДОРОФЄЄВУ
із 90-річчям!

Колектив служби колії щиро вітає інженера І категорії

Таїсію Олексіївну КОГУТАНИЧ
із 55-річчям!
Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, радість
Та вічно нестаріюча душа!

із 55-річчям!

Колектив станції Стоянів щиро вітає
начальника станції

Людмилу В’ячеславівну ЗАЙОНЧКОВСЬКУ
із Днем народження!
Нехай сяють очі ніжністю,
А серце розквітне радістю!
Хай доля красива, як соняшник,
Дарує тобі щастя райдугу!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба!

Колектив відділу поточного утримання і постачання
ВП “Інформаційно-обчислювальний центр”
вітає начальника відділу

Юрія Олександровича СЕРЕДУ
із 60-річчям!
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за Ваші літа!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті удається!

Колективи профкому та локомотивного депо
ТД Чоп щиро вітають заступника начальника
депо з ремонту локомотивів

Володимира Васильовича ІШТОВКУ
із 50-річчям!

Оксану Романівну ГАБУ-ГАРАСЕВИЧ
Прийміть у цей день вітання найкращі,
Бажаєм здоров’я, любові і щастя,
Щоб лихо й тривоги Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай в житті Вашім щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає!

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа!

Бажаємо здоров’я міцного,
Без нього немилі діла!
В здоров’ї багатство і радість,
І більшого щастя нема!
Все, що прекрасного є у житті,
Від щирого серця бажаємо всі!
Хай щастя панує у Вашому домі,
І радість хай буде завжди!
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

Профспілковий комітет та колектив
ВП “Дорожня стоматологічна поліклініка ст. Львів”
вітають лікаря-стоматолога

Колектив ст. Березовиця Тернопільської дирекції
залізничних перевезень щиро вітає складача поїздів

Андрія Богдановича ОСТАПІВА
із 55-річчям!
Отож прийміть найкращі привітання
Здоров’я, щастя та багато літ!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Даруєм Вам у цей святковий день!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла,
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла!

Мама Софія, дружина Оксана, сини Тарас, Денис, дочка
Соломія вітають коханого чоловіка, люблячого батька
та сина, чергового по ст. Тухля

Володимира Васильовича ГАЛИШИНЦЯ
із 50-річчям!
Тобі сьогодні, рідний, 50!
Із вдячністю ми хочем привітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім’янина
І за могутні руки золоті!
Нехай Господь пошле тобі благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі!
СПІВЧУТТЯ

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №457379, видане
ВП “Тернопільський загін воєнізованої охорони” у 2012 р. ФЕСОВЦЮ Ф.В.
● Службовий квиток ф.3 №000436, виданий квитковим бюро ст. Мукачево у 2011 р.
КОБРИНУ П.П.
● Посвідчення ЛВ №464415, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2011 р.
РУДЕЙКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №372998, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у
2008 р. ВУВУД Г.П.
● Посвідчення ЛВ №425046, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у

2011 р. ГЕВКО Н.Я.
● Посвідчення ЛВ №378984, видане
ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” у 2010 р. ПИЛИПЧУКУ М.І.
● Посвідчення ЛВ №418775, видане
ВП “Вокзал Ужгород” у 2010 р. ДАНКУ А.І.
● Посвідчення ЛВ №316514, видане
ВП “Вагонне депо Клепарів” у 2008 р.
ФЕДОРОВУ С.Є.
● Посвідчення ЛВ №473424, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у 2012 р.
ШЕМЕЛЯКУ Б.М.
● Посвідчення ЛВ №434185, видане
ВП “Станція Здолбунів” у 2011 р. СКОРОМУ О.М.

ПОГОДА

Прогноз погоди на 27 квітня – 3 травня 2012 р.
Впродовж 27 квітня – 3 травня на території Львівської залізниці переважатиме тепла та суха погода. У п’ятницю без
опадів. Вітер південно-східний слабкий.
Температура вночі 5-10°, в горах місцями
3-5°, вдень 20-25° тепла. У суботу-неділю без опадів. Вітер південний слабкий.
Температура вночі 8-13°, в горах місцями
6-8° вище нуля, вдень 23-28°, в горах місцями
18-23° тепла.
У понеділок погода істотно не зміниться, температура підвищиться ще на 1-2°.
У вівторок атмосферний фронт обумовить місцями
грозові дощі. Температура вночі 9-14° тепла, вдень
20-25°, на Закарпатті 23-28° вище нуля.
Надалі переважно без опадів, тільки в четвер переважно на Закарпатті та в горах короткочасний дощ,
місцями грози, нічна температура підвищиться до
6-11° тепла, вдень 19-24° вище нуля. На Закарпатті вночі
8-13°, вдень 22-27° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Колектив пасажирської служби
Львівської залізниці сумує з приводу смерті колишнього працівника
пасажирської служби, колишнього
начальника управління робітничого
постачання, вагонів-ресторанів
МАРХЕВКИ Миколи Петровича.
Микола Петрович гідно пройшов
свій життєвий шлях як доброзичлива,
високої моралі та порядності людина. Професійний та відповідальний
– він багато років очолював численний колектив працівників вагонівресторанів та закладів громадського
харчування залізниці. Чуйний, уважний, розсудливий, мудрий – таким
він залишився у наших спогадах.
Схиляємо голови перед пам’яттю
Миколи Петровича. Серцем і душею співчуваємо дружині, сину,
усім рідним та близьким покійного у
їхній скорботі.
Колектив Управління будівельномонтажних робіт та цивільних споруд №5 ст. Мукачево сумує у зв’язку
із передчасною смертю колишнього
голови профкому
ДІДО Василя Івановича
і висловлює щирі співчуття сім’ї
покійного.
Колектив служби приміських пасажирських перевезень глибоко сумує та висловлює щирі співчуття начальнику моторвагонного депо Львів
Роману Васильовичу Куриляку з
приводу передчасної смерті батька
Куриляка Василя Петровича.

