ПРИВІТАННЯ

Колектив Об’єднання ветеранів війни та праці Львівської
залізниці щиро і сердечно вітає учасника Великої
Вітчизняної війни – ветерана Львівської залізниці

Надію Євсеївну ОЛІЙНИК

Дочки Тетяна і Ірина, зяті Анатолій і Василь, внучка
Людмила і зять Сергій, внук Сергій і невістка Юля,
внуки Миколка і Роман, правнучка Анастасія вітають
дорогу матусю, бабусю та прабабусю

із 90-річчям!

Людмилу Степанівну САСОВЕЦЬ

Надія Євсеївна пропрацювала на Львівській залізниці 50 років,
з них понад 40 років – на прикордонних станціях залізниці.

із ювілеєм!

Хай мудрість літ не стане тягарем
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!

Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм Ви завжди молода,
Хоча юність вернути не в змозі!
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо
І щоб сонце сіяло ще довго вгорі,
І жилося щоб мирно й щасливо!

Летять роки, мов чайки над водою,
І разом з ними доля непроста!
А ти завжди лишайся молодою,
Живи у щасті й радості до ста!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я, щастя й добра!
Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде людського тепла!

Дорогі колеги, працівники станції Мукачево!

Михайла Миколайовича
ДОМОГАЛЬСЬКОГО

Прийміть вітання з нагоди 140-річчя
станції Мукачево, яке виповнилося 4 грудня 2012 р.

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 поста диспетчерської централізації
ВП “Дистанція сигналізації та зв’язку станції Львів”
сердечно вітає ветерана праці, колишнього керівника поста ДЦ

Віктора Івановича ФЕДОРОВА
із 75-річчям!
Хай посміхається Вам сонце світанкове,
Цвітуть найкращі квіти на Землі,
Не обминає щастя Вас ніколи
І пахне хліб святий на Вашому столі!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба, віра
Та вічно юна, нестаріюча душа!

Дружина Марія, свати Володимир та Тетяна,
невістка Тетяна, сини Микола, Михайло та Іван із усією
родиною щиро вітають коханого чоловіка, свата, дорогого
батька, начальника пункту технічного обслуговування вагонів
станції Чоп ВП “Вагонне депо Ужгород”

Орисю Богданівну СУРЯК
із ювілеєм!

Регіональна Рада ветеранів війни та праці
Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень вітає
колишнього начальника станції Галич

із 80-річчям!

Адміністрація, профспілковий комітет ВП “Будівельномонтажний поїзд служби електропостачання” щиро
вітають начальника фінансово-економічного відділу служби
електропостачання

Син Ігор, невістка Лілія, внук Юрчик та дружина
Надія вітають найкращого в світі батька, свекра,
дідуся та чоловіка

Романа Ілліча МОРДУ
із 60-річчям, яке він святкуватиме 8 грудня!

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною!
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці:
колишню працівницю їдальні вагонного депо Коломия

Юнацьких мрій прекрасний сад
Плоди дарує в шістдесят!
За працю всю, усе знання і вміння,
За серця небайдуже стукотіння –
Подяка щира від людей,
Від друзів, рідних і дітей!
І хоч на скронях сивина,
Нехай у серці гомонить весна,
В очах сміється сонце золоте,
А дерево життя зростає і цвіте!!!

Марію Іванівну БІЛАНЮК

Колектив Молодіжної ради моторвагонного
депо Львів щиро вітає голову профкому депо

колишнього оператора ПТО на станції ІваноФранківськ вагонного депо Коломия

Романа Ілліча МОРДУ

Галину Северівну АРТЕМЕНКО
із 70-річчям!
З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!

Керівництво та профспілковий комітет вагонного депо
Ужгород вітають начальника ПТО Чоп

із 60-річчям, яке він святкуватиме 8 грудня!
Сьогодні рівно – 60
В житті вашім минає,
А скільки їх ще на шляху –
Про те ніхто не знає!
Хай буде їх не менше ста,
Нехай шлях цей буде чистим,
А все життя ваше наче кришталь –
Ніжним, прекрасним, світлим!

Василя Миколайовича ПЕТРАЩУКА

Василя Миколайовича ПЕТРАЩУКА

Колектив моторвагонного депо Львів вітає голову
профкому моторвагонного депо Львів

із 50-річчям!

із 50-річчям!

Романа Ілліча МОРДУ

Із ювілеєм сердечно вітаєм,
Хай сонячним 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!
ПОГОДА

Впродовж 7-13 грудня на більшій частині
території Львівської залізниці переважатиме несприятлива погода. У п’ятницю-суботу на більшій частині території магістралі
без істотних опадів, лише на Закарпатті у
п’ятницю часом невеликий сніг, мокрий сніг, в
горах місцями помірні опади. Вночі та вранці
місцями туман. Температура вночі 6-11°, на
Закарпатті 3-8° нижче нуля. У суботу вночі
в горах, на Івано-Франківщині, Тернопільщині,
Буковині місцями при проясненнях 12-14° морозу, вдень від 0 до 5° морозу.
Вже у неділю-понеділок, починаючи з південних регіонів залізниці очікуються сніг,
мокрий сніг, налипання мокрого снігу на лінії
електропередач і зв’язку, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний помірний, поривчастий, місцями
хуртовини. Температура вночі 3-8° морозу, вдань від 0 до
5° морозу, в понеділок місцями до 1° тепла. У вівторок сніжитиме на більшій частині території магістралі невеликі
опади можливі лише на Закарпатті. Температура вночі 16°, на Закарпатті і в горах 7-12° нижче нуля, вдень від 3°
морозу до 2° тепла. У середу сніжитиме здебільшого вночі
лише на Рівненщині та Волині. Температура вночі 8-13°, при
прясненнях місцями до 15° морозу, на Волині, Рівненщині 2-7°
нижче нуля, вдень від 0 до 5° морозу. У четвер знову опади.
Температура вночі 4-10°, на Закарпатті від 0 до 5° морозу,
вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

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

із 60-річчям, яке він відзначатиме 8 грудня!
Щоб літ було не менше ста! Життя світилось сонцем
І щастя промені завжди дивились у віконце!
Щоб кожен ранок у житті приносив лиш удачі,
Бажаєм всіх найкращих благ і радості у хаті!

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Приміський квиток ф.5 №000851, виданий
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у
2012 р. МЕЛЬНИЧУК Т.О.
● Посвідчення ЛВ №403111, видане
ВП “Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза” у 2010 р. та посвідчення реабілітованого №106/4-П, видане Сихівською районною
адміністрацією у 2012 р. БРИЦЬКОМУ А.Р.
● Посвідчення ЛВ №488065, видане ВП
“Господарська служба” у 2012 р. ФУРГАЛІ О.М.
● Посвідчення ЛВ №436208, видане ВП
“Станція Луцьк” у 2012 р. ДЕМЧУК Г.Ф.
● Посвідчення ЛВ №447677, видане ВП
“Львівська дистанція водопостачання” у
2012 р. ЛЯХОВИЧУ І.М.
● Приміський квиток ф.4 №000252, виданий
Львівським коледжем транспортної інфраструктури у 2012 р. БОБУРЦІ В.М
● Посвідчення ЛВ №428433, видане ВП
“Будівельно-монтажний поїзд №908” у 2011 р.
БУЧКУ В.В
● Посвідчення ЛВ №448862 (2011 р.) та приміський квиток ф.4 №011651 (2012 р.), видані
ВП “Вагонне депо Клепарів” БАБ’ЯКУ В.Л.
● Посвідчення ЛВ №484742, видане ВП
“Дистанція сигналізації та зв’язку ст. Львів”
у 2012 р. САЛАМАСІ В.І.
● Посвідчення ЛВ №490299, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Львів” у 2011 р.
КУШНІРУ Р.В.

СПІВЧУТТЯ

Колектив апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці
висловлює щирі співчуття ревізору з безпеки руху поїздів Ярославу
Ігоровичу Глинянському, рідним та близьким з приводу смерті
батька – Глинянського Ігоря Михайловича.

