ПРИВІТАННЯ

Колективи станції Ямниця і локомотивного
депо Львів-Захід, рідні, друзі та близькі щиро
вітають молоде подружжя

Петра Юрійовича САМАРІНА
та
Марію Іванівну ВІТЕНКО
із одруженням!
Сьогодні Ви життя з’єднали,
З’єднали долі і серця
І на рушник весільний стали,
Щоб разом йти у майбуття!
Тож хай Вас Бог благословляє
І щирі батьківські слова,
Хай лихо хату оминає
І доля буде золота!

Рада ветеранів війни та праці пасажирського
вагонного депо Львів вітає ветерана праці,
учасника Великої Вітчизняної війни, почесного донора
України, кавалера ордена “Дружби народів”

Дмитра Юрійовича
МАГАСА
із 85-річчям!
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка щира осяє чоло!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт –
Прожити бажаємо Вам до ста літ!

Колектив внутрішнього цеху пасажирського
вагонного депо Львів щиро вітає
оглядача з ремонту
внутрішнього обладнання

Михайла Григоровича
РОМАНУСА
із 50-річчям!
З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!
Хай Господь усюди з Вами буде,
А Божа Матір візьме Вас під свій покров,
Хай Вас шанують, поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!

Колеги по роботі з центру оперативно-технічного обліку
локомотивного депо Львів Степанія, Любов, Марія, Віра,
Галина, Женя вітають оператора ЕОМ

Мирославу Григорівну ВДОВИЧИН

із Днем народження!
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була!
В роботі – успіху й терпіння,
У справах – вічного горіння,
В сім’ї – уваги і добра!
Хай Бог благословляє
На многії і благії літа!

Валентину Григорівну БІЛІБУ

із 55-річчям!

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 прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії!

Ювілей у Вас щасливий нині,
Добрий, мудрий, щедрий ювілей,
В ньому все: робота, друзі, рідні,
Радість найдорожчих Вам людей!
І сьогодні на це свято
Щастя зичимо багато!
Хай Вас Бог благословляє,
Многих літ Вам посилає!

Дружина Наталія, доньки Анна, Ангеліна, Ірина та зять
Андрій вітають коханого чоловіка та дорогого татуся

Ігоря Васильовича ЮНИКА

Колектив служби колії вітає заступника начальника
служби – начальника відділу інженерних споруд служби колії

Ігоря Васильовича ЮНИКА

із 50-річчям!
Є ювілеї різні, але одна з найкращих дат,
Коли вітання шлють найрідніші,
А Тобі – лише «50»!
Ми з святом вітаєм Тебе урочистим,
Дякуємо Богу, що ти є на землі,
І від душі Тобі бажаєм щиро
Здоров’я міцного і многая літ!

із ювілеєм!
Нехай зоря щаслива Вам сіяє,
Нехай здоров’ям Вас втішають днини,
Літа зародять радістю й добром!
До Вас, як до прекрасної людини,
Схиляємось душею і чолом!
Везіння Вам великого бажаєм,
Здобутків гарних, сили на сто літ!
Нехай Вам сам Господь допомагає
Зробити кращим непростий цей світ!

Чоловік Петро та діти Тетяна і Микола
вітають любу мамусю, кохану дружину

Марію Андріївну ЦАП
із 55-річчям!

Колектив та профспілковий комітет
ВП “Стрийська дистанція колії” щиро вітають колишнього
начальника дистанції колії

Ігоря Васильовича ЮНИКА
із 50-річчям!
У вас минає славна дата,
Прожито стільки щедрих днів,
Отож дозвольте привітати
І побажати сотню літ!
Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди,
Роки ніколи хай не старять
І не приносять в дім біди!
Хай світить Вам щаслива доля,
Хай обминає Вас журба,
Бажаєм вам на видноколі
Блаженства, миру і добра!

Дружина Вікторія, тесть Андрій,
сім’я Кудрич, сім’я Стефанів щиро
вітають коханого чоловіка,
доброго зятя, турботливу людину

Михайла Ярославовича
УХМАНА

Колектив Центру науково-технічної інформації і
бібліотечно-бібліографічного обслуговування та
Рада ветеранів Львівської залізниці щиро вітають
колишнього бібліотекаря

Колектив відділу з організації тендерних
закупівель вітає начальника відділу

Людмилу Михайлівну ДОВГАНИК
із Днем народження!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі!
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сиплються до Вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

Шановні залізничники та
ветерани транспорту!
Сердечно вітаємо вас із професійним святом – Днем залізничника! Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров’я, успіхів у
житті та праці, оптимізму, душевної теплоти, особистого щастя, здійснення всіх мрій і сподівань та подальшої плідної праці на
благо людей та нашої галузі.
Ми вас хочем привітати
З професійним нашим святом!
Хай обминає вас журба,
Зичим радості й добра!

Трудовий колектив відокремленого підрозділу “Пасажирська
служба” щиро вітає оператора комп’ютерного набору
інформаційно-розпорядчого відділу

Ірину Степанівну ХУДАСЬ
із 55-річчям!

З повагою
Начальник Ужгородської дирекції
залізничних перевезень
В.М. Нодь

В цей радісний день, в це ювілейне свято
Хай доля намітить Тобі років багато!
Міцного здоров’я, щастя й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла!
Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
Щоб радісний настрій у серці не згас,
А щедра доля усміхалась не раз!

Голова Ужгородського теркому
профспілки Львівської залізниці
Я.Д. Афтанас

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №479304, видане
ВП “Моторвагонне депо Здолбунів” у
2012 р., та свідоцтво на право управління №02470, видане ВП “Служба
локомотивного господарства” у
2008 р. САЛІЙЧУКУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №370010, видане
ВП “Стрийська дистанція сигналізації
і зв’язку” у 2010 р. КОШИЦЬКІЙ Н.П.
● Посвідчення №0004, видане ПРАТ
“Львівський локомотиворемонтний завод” у 2011 р. ГОРОДИСЬКОМУ З.С.
● Посвідчення ЛВ №413738 (2011 р.)
та приміський квиток ф.4 №008000
(2012 р.), видані ВП “Локомотивне
депо Львів” МАСЯКУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №440426 та приміський квиток ф.4 №008098, видані
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2010 р. БУБЕСУ І.Є.
● Посвідчення ЛВ №413834, видане ВП “Локомотивне депо Львів” у
2011 р. САВЧИНУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №509526, видане
ВП “Мукачівський загін воєнізованої
охорони” у 2012 р. СЕНЬКІВ Г.І.

Нехай старання Ваші і труди
Примножать успіхи у ріднім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
Нехай життя здається добрим дивом,
Цікавим, радісним, щасливим,
А Ваші справи та шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми!

ПОГОДА

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 2-8 ëèñòîïàäà 2012 ð.
Упродовж 2-8 листопада на більшій частині Львівської
залізниці переважатиме тепла, проте час від часу
нестійка погода. У п’ятницю вночі та вранці дощитиме,
вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди
туман. Вітер помірний, вночі у східних регіонах поривчастий. Температура вночі 4-9°, вдень 9-14° тепла, у горах
місцями 6-8° вище нуля. Упродовж вихідних без істотних
опадів, тільки у суботу вночі та вранці здебільшого на
Закарпатті та в горах місцями невеликий дощ. Вночі
та вранці місцями туман. Температура вночі 3-8°, вдень
9-14° вище нуля, на Івано-Франківщині, Буковині місцями
до 16° тепла.
У другій половині дня 5 листопада, вночі та вранці 6 листопада
короткочасні дощі. У понеділок уночі 4-9°, на Закарпатті 6-11° тепла, вдень 11-16° вище нуля. У вівторок вночі 3-9°, вдень 8-13° тепла.
У середу невеликий, на Закарпатті та Івано-Франківщині місцями помірний дощ. Температура вночі 1-6°, вдень 4-9° вище нуля, на ІваноФранківщині, Буковині місцями 10-12° тепла.
Надалі переважно без опадів, температура вночі від 2°
тепла до 3° морозу, вдень 2-7° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

