ПРИВІТАННЯ

Дочка Оля і зять Олег, син Юра та невістка Лариса
вітають найдорожчу маму, провідного інженера
відділу планування служби перевезень

Галину Миколаївну ШАБРОВУ
із 50-річчям!
Матусю, хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Багатство, і радість, й наснага,
І шана людська, і повага!
О Боже, ти живеш над нами,
Тебе благаємо в цей час:
Пошли здоров’я нашій мамі
І збережи її для нас!

Чоловік Іван, дочка Люба і зять Роман, сини Іванко і
Андрійчик вітають кохану дружину, дорогу матусю

Ганну Дмитрівну ФЕДОРОВИЧ
із 50-річчям!
50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота,
Хай до ста, а може, ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись літа!
Хай Вам Бог зішле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!

Свати Василь та Ольга, дружина Олена, дочка Мар’яна,
зять Сергій, син Володя, невістка Женя та онуки Сергійко
та Володимир із усією родиною щиро вітають свата,
коханого чоловіка, дорогого татуся, люблячого дідуся –
машиніста локомотивного депо Мукачево

Володимира Дмитровича СИМУЛИКА
із 50-річчям!
Із ювілеєм сердечно вітаєм,
Хай сонячний буде Ваш вік!
Ми усією сім’єю бажаєм
Щастя, радості, многая літ!
Щоб Ви ніколи не хворіли
І довго-довго не старіли,
І щоб у Вашому житті
Завжди все було в гаразді!

Колектив служби електропостачання вітає
начальника ВП “Служба електропостачання”

Миколу Олексійовича ФЕСИКА
із Днем народження!
Від душі зичимо Вам міцного здоров’я,
сімейного щастя та благополуччя, невичерпної енергії.
Хай у Вашому домі завжди панують мир,
любов і тепло родинних взаємин, у серці –
доброта, а у справах – мудрість та натхнення!

Колектив служби перевезень сердечно
вітає провідного інженера

Галину Миколаївну ШАБРОВУ
із ювілеєм!
Хай дні ідуть з повагою й любов’ю
Серед людської шани та хвали,
І проживіть у доброму здоров’ї
Хоча би до столітньої пори!
Нехай Вас щастя в житті не минає,
Й всміхається небо завжди голубе,
Нехай негаразди обходять світлицю
І світиться щастям завжди майбуття!
Хай врода жіноча красою іскриться,
І в серці палають палкі почуття!
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов – від родини, а ласка – від Бога!

Сестра Наталія з чоловіком, племінниця Ірина,
донечка Юлія та батьки і друзі щиро вітають люблячу
сестру, дорогу доньку, прекрасну маму, вірного друга,
заступника головного бухгалтера господарської служби

Ірину Павлівну КОБРИН
із Днем народження!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, щастя, успіхів, надії!
Усмішок глибоких, як дно океану,
Й кохання міцного – без меж і обману!

Від щирого серця вітаємо

Володимира Федоровича
ДОЦЮКА
із присвоєнням йому звання “Почесний
громадянин міста Чернівці”
Випускник Чернівецького залізничного училища
№1 1955 року Володимир Доцюк розпочав трудовий шлях слюсарем-оглядачем вагонів на ПТО
ст. Чернівці. Через багато років він очолив вагонне депо Чернівці і п’ять років працював його начальником. У 1972 році обраний головою Чернівецької міської ради.
Цій роботі Володимир Федорович віддав 13 років!
Нещодавно у його житті відбулася радісна подія – за заслуги перед громадою міста Володимиру Доцюку присвоєно звання
“Почесний громадянин міста Чернівці”.
Однокурсники з училища та колеги по роботі в міській раді сердечно вітають його з цим почесним званням. Здоров’я міцного тобі,
друже, сімейного затишку, щасливої втіхи від синів та онуків!
З повагою Володимир Вудвуд,
Григорій Мельник, Дмитро Левицький
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №389986, видане
ДП “Львівтранспроект” у 2011 р. ПАСКЕВСЬКІЙ Н.О.
● Посвідчення ЛВ №393190, видане
ВП “Локомотивне депо Здолбунів” у 2011 р.
ВАСИЛЮКУ С.В.
● Посвідчення ЛВ №490904 (2011 р.) та приміський квиток ф.4 №011864 (2012 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
СЕНЬКІВУ Т.С.
● Посвідчення ЛВ №462254, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2011 р. ЯКОБШЕ М.О.
● Посвідчення ЛВ №468848, видане
ВП “Самбірська дистанція електропостачання”
у 2011 р. ТЕРЕЩЕНКУ М.П.
● Посвідчення ЛВ №405643, видане
ВП “Станція Дрогобич” у 2012 р., та приміський квиток ф.4 №016533, виданий Стрийським
квитковим бюро у 2012 р. ШВЕЦЬ М.М.
● Посвідчення ЛВ №451606, видане
ВП “Локомотивне депо Мукачево” у 2012 р.
МАЛЬОВАНИКУ А.В.
● Посвідчення ЛВ №490363, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2011 р.
КВАС Г.І.
● Посвідчення ЛВ №502196, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у 2012 р.
КУРИЛАСУ М.В.
● Посвідчення ЛВ №490773 (2011 р.) та приміський квиток ф.4 №008847 (2012 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
КОНЄВУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №475198, видане
ВП “Львівський завод залізобетонних конструкцій” у 2012 р. СЕНІВУ Р.М.

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає ветерана праці, колишнього оператора
при черговому по станції Коломия

Ганну Іванівну ПАЛІЙ
із 80-річчям!
Хай сили та наснаги прибуває,
Нехай душа не осипає цвіт,
У серці радість не вгаває,
І хай Вам Бог допомагає!

Колектив відділу з організації тендерних закупівель
вітає заступника начальника відділу

Оксану Маркіянівну СКРОБАЧ
із Днем народження!
Вітаємо, Оксано, щиро!
Бажаємо добра і миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих!
Ночей спокійних, нетривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров’я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

Колектив та профспілковий комітет
ВП “Вагонне депо Ужгород” щиро вітають бригадира
цеху з ремонту та виготовлення деталей

Ганну Михайлівну АПШАЙ
із 55-річчям!
Зичимо здоров’я від води джерельної,
Багатства – від землі святої,
Неба голубого, хліба запашного,
Радості від дітей, поваги від людей!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті удається,
Хай щастя завжди Вас знаходить,
Здоров’я і радість у хату приходить!

Колектив станції Луцьк вітає старшого інспектора з кадрів

Тетяну Анатоліївну КОМАРИЦЬКУ
із 55-річчям, яке вона святкуватиме 24 листопада!
Ми дуже цінуєм і любимо Вас!
Живіть у злагоді, здоров’ї та любові!
Хай кожна мить буде повна надії
І хай пощастить здійснити всі мрії!
Удачі, натхнення й духовного росту!
Хай буде в житті усе легко та просто!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь щастя й сили посилає!

ПОГОДА

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 23-29 ëèñòîïàäà 2012 ð.
Упродовж 23-29 листопада на
більшій частині території залізниці і
надалі переважатиме помірно тепла
та суха погода.
У п’ятницю та на вихідні без
істотних опадів. Вночі та вранці
місцями туман, на східних теренах
залізниці подекуди слабка ожеледь.
Вітер південний, південно-східний,
переважно слабкий, місцями помірний. Температура вночі від 3° морозу
до 2° тепла, вдень 3-8° вище нуля,
на Закарпатті вночі від 1° морозу
до 4° тепла, вдень 5-10° вище нуля,
у горах місцями вночі до 2-4° морозу,
вдень 0-5° тепла.
У понеділок-вівторок істотних
опадів не очікується. Вночі та вранці місцями стелитимуться тумани.
Температурні показники коливатимуться від 2° морозу до 3° тепла,
вдень 4-9°, у горах 2-7° вище нуля,
на Закарпатті вночі 0-5°, вдень
6-11° тепла. Місцями невеликі опади у
вигляді мряки, дощу у середу можливі
на Волині, Рівненщині, у четвер – на
Закарпатті та у горах. Температура
повітря дещо підвищиться.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

