ПРИВІТАННЯ

Колектив станції Рава-Руська
вітає чергову по станції

Ганну Василівну ГНІДЕЦЬ
із 55-річчям!
Хай шанують Вас усюди,
Бог здоров’я хай дає,
А зозуля сто літ накує!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай у житті все удається,
Хай доля зачарує Вам світ
Здоров’ям, щастям, миром і натхненням,
Щоб Ви прожили многая літ
Під Божим і людським благословенням!

Чоловік Олексій щиро вітає кохану дружину

Валентину СУВОРОВУ
із Днем народження!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, щастя, успіхів, надії!

Колектив ВП “Вокзал Чоп” щиро вітає техніка

Колектив станції Стебник вітає чергову по станції

Ларису Миколаївну КАСЬЯН

Світлану Миколаївну ШВЕД

із 50-річчям!

із 50-річчям!

Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя,
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!
Від лиха та смутку, горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми,
До успіху хай Вас ведуть всі дороги,
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

Валентину Павлівну ДОВГОШИЮ

Дружина Марія, дочки Ніколетта та Анжела, зяті
Кирило та Анатолій, внуки Богдан, Анатолій та
Станіслав, і свати щиро вітають коханого чоловіка,
тата, турботливого дідуся

із Днем народження!

Василя Діонисовича ГЕРМАНА

Колектив служби статистики вітає
начальника відділу служби статистики

У День народження бажаєм
Радості, сонця й тепла,
Щоб завжди усміхалися очі,
А душа молодою була!
Нехай життя квітує буйним цвітом,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!

Рада ветеранів Рівненської дирекції залізничних
перевезень вітає із ювілеєм ветеранів дирекції
із 90-річчям!

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає з ювілеєм ветеранів праці дирекції

Василя Ананійовича СЛІПЧУКА

із 80-річчям!

із 80-річчям!

Віру Йосипівну МАРКЕВИЧ
Ганну Михайлівну ПИЛИНЯК

Онісія Дмитровича СИМИЧА
Олександра Володимировича ГУМЕНЮКА
Василя Георгійовича КОЗАКА

із 70-річчям!

Ніну Юхимівну ШТЕФЮК
Любов Йосифівну ІВАНЕЦЬ
із 60-річчям!

Тетяну Миколаївну КОНСТАНТІНОВУ
із 75-річчям!
голову Ради ветеранів локомотивного депо Львів

Зенона Антоновича ЛЮТОГО
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть!
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!

Об’єднана Рада ветеранів війни та праці
Тернопільської дирекції залізничних перевезень вітає із
ювілеєм ветеранів підприємств дирекції
із 90-річчям!

Дмитра Леонтійовича САСА
Михайла Тимофійовича ТУРИКА
Парасковію Порфирівну ХАПЕРСЬКУ
із 80-річчям!

Тимофія Михайловича КОВАЛЬЧУКА
Богдана Семеновича ТИМЧИШИНА
Марію Іванівну ТЕРЕЩУК
Дмитра Михайловича БЕЛЕЯ
із 70-річчям!

Олену Борисівну МАРУСЯК
Євстахія Миколайовича ВОЗНЯКА
Богдана Степановича БАБІЯ
Марію Василівну РУДУ
Любов Іванівну БАРВУ
Сергія Андрійовича ПАРФЕНЮКА
Клементія Яковича ШУТУРМУ
Григорія Васильовича КУХТУ
Михайла Степановича СЕНДЕЯ
Ларису Георгіївну НІКОРОВИЧ
із 60-річчям!

Галину Миколаївну ЩУРОВУ
Романа Львовича ПРИЙМУ
Наталію Остапівну КОРНЄВУ
Хай здоров’я, радість і достаток
Сипляться, немов вишневий цвіт!
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!

Везіння Вам великого бажаєм,
Здобутків гарних, сили на сто літ!
Нехай Вам сам Господь допомагає
Зробити кращим непростий цей світ!
Живіть, не знаючи ні смутку, ні печалі,
Хай чари кришталеві задзвенять…
Ми їх за Вас так щиро підіймаєм,
Дай Боже їх щороку наливать!

із 70-річчям!

Світлану Євгеніївну БЕЗКОРОВАЙНУ
Романа Сахійовича ПАВЛЮКА
із 60-річчям!

Людмилу Антонівну СОКРАТОВУ
Валентину Макарівну БЕРЕЗЮК
Валентину Григорівну БІЛІБУ
Михайла Васильовича ПЕТРУКА
Ганну Миколаївну ПАРАМУД
Хай радість приходить на ваші пороги,
Хай світлі вам стеляться завжди дороги!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, можеться і удається!

Рада ветеранів вагонного депо Здолбунів вітає
колишніх працівників депо, ветеранів праці
із 90-річчям!

із 50-річчям!
Ми любим Вас дуже і щиро вітаєм,
Найкращі бажання в цей день посилаєм!
Низенько вклоняємось, просимо в долі,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі!
За кожного з нас – хто далеко, хто близько–
Всі Ваші тривоги і світлі думки,
Спасибі за все і уклін Вам низенький
Здоров’я і щастя на довгі роки!

Рада ветеранів війни та праці пасажирського
вагонного депо Львів вітає ветеранів праці
із 85-річчям!
ветерана праці, учасника Великої Вітчизняної війни,
почесного донора України, кавалера ордена
“Дружби народів”

Дмитра Юрійовича МАГАСА
ветерана праці, учасника бойових дій Великої
Вітчизняної війни

Ярослава Михайловича СЕНИШИНА
із 80-річчям!
ветеранів праці, учасників Великої Вітчизняної війни

Євгенія Антоновича БІЛОБРАМА
Петра Йосиповича ВІЛЮША
Михайла Степановича КРАВЧИШИНА
Ананія Михайловича ОМЕЛЬЧУКА
із 70-річчям!

Катерину Степанівну КУЛЯВЕЦЬ
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Катерину Василівну ДАВИДЕНКО

Організація ветеранів Управління Львівської
залізниці вітає з ювілеєм пенсіонерів

із 80-річчям!

із 90-річчям!

Василя Івановича ГУМЕНЮКА
Галину Василівну ДЕНИЩУК
Олександра Аксентійовича ФЕДЮКА
Засвідчуємо Вам найглибшу шану, яку тільки
можна виявити. Щиро бажаємо, щоб Ви дружили
зі здоров’ям, душа Ваша купалась у цілющих водах
радісних сімейних подій, а дорогоцінне серце
завмирало від щасливих миттєвостей, сповна
відміряних Вам майбутнім!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №464443 (2011 р.) та приміський квиток ф.4 №010848 (2012 р.), видані ВП “Моторвагонне депо
Львів” ЛОЗИНСЬКОМУ С.І.
● Студентський квиток ВК №09033248, виданий Львівським коледжем транспортної інфраструктури у 2012 р. ЛЮБАСУ М.Я.
● Посвідчення ЛВ №468005, видане ВП “Львівська дистанція захисних лісонасаджень” у 2012 р. БАСЮКУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №413849, видане ВП “Локомотивне
депо Львів” у 2011 р. МАЛАШНЯК А.Б.
● Посвідчення ЛВ №422863, видане ВП “Станція Батьово”
у 2010 р., та приміський квиток ф.4 №001628, виданий
Мукачівським квитковим бюро у 2012 р. МОЛНАР К.С.
● Посвідчення ЛВ №369552, видане ВП “Мукачівська дистанція сигналізації і зв’язку” у 2009 р. ВЛАДУ К.М.
● Посвідчення ЛВ №439571, видане ВП “Станція Львів” у
2011 р. ШАХОВУ Д.О.
● Посвідчення ЛВ №441204, видане ВП “Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2012 р. ЛИПНИЦЬКОМУ І.М.
● Посвідчення ЛВ №448262, видане ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №6” у 2011 р.
ІЗЬО А.В.

Миколу Тихоновича БУЛГАКОВА
із 80-річчям!

Софію Степанівну МАЗЯР
Ольгу Францівну МАТВЄЄВУ
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
ПОГОДА

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 30 ëèñòîïàäà – 6 ãðóäíÿ 2012 ð.
Упродовж 30 листопада – 6 грудня на більшій частині території Львівської залізниці і надалі переважатиме помірно
тепла та суха погода. У п’ятницю та впродовж вихідних без
істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, у східних
регіонах магістралі подекуди слабка ожеледь. Вітер південний, південно-східний, переважно слабкий, місцями помірний.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті
від 1° морозу до 4° тепла. Вдень 3-8°, на Закарпатті 5-10°
вище нуля. У горах уночі місцями до 2-4° морозу, вдень від
0 до 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° тепла. На Закарпатті вночі від 0 до 5°,
вдень 6-11° вище нуля.
У середу переважно на Волині, Рівненщині, у четвер –
на Закарпатті та в горах місцями можливі невеликі опади у вигляді мряки, дощу. Температурні показники дещо
підвищаться.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

