ПРИВІТАННЯ

Керівництво та профспілковий комітет вагонного депо
Ужгород вітають оператора ППВ Батьово

Юдіт Федорівну БОЮС
із 50-річчям!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба,
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку!
Хай оминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги,
Щоб серце Ваше зігріло тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро!

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
вітає начальника станції Моршин

Андрія Ярославовича ВИННИКА
із 50-річчям!
Щиро з ювілеєм вітаємо,
Здоров’я, щастя, удачі бажаємо!
Хай кожна днина буде погожа,
Хай благословить Вас Мати Божа,
Хай Ангел Божий з Вами крокує,
А Господь многая літ Вам дарує!

Колектив служби статистики щиро вітає інженера
відділу аналізу графіка руху поїздів служби
статистики Львівської залізниці

Анну Сергіївну ПИЖИК
із Днем народження!
Нехай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні як струна,
І добро не оминає хату,
Як не минає світ весна!
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує ще багато літ!

Колектив служби статистики щиро вітає інженера
відділу ведення картотек служби статистики

Катерину Григорівну ТРОЯН
із Днем народження!
Нехай життя здається добрим дивом,
Цікавим, радісним, щасливим,
А плідні справи та шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми!
Щоб ріки достатку текли – не міліли!
Натхнення і настрою, щастя та сили!

Колектив станції Рава-Руська вітає
складача поїздів

Миколу Ярославовича ГРИЦАЛЯ
із 50-річчям!
чергову по станції Рава-Руська

Оксану Богданівну ЮРЧИК
із 40-річчям!
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!

Колектив служби електропостачання щиро вітає
бухгалтера 1 категорії фінансово-економічного
відділу служби електропостачання

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці:

Лідію Володимирівну ОСИМ

Зою Іванівну ФРОЛОВУ

із 50-річчям!

із 90-річчям!
колишнього машиніста моторвагонного депо Коломия

Від душі зичимо Вам міцного здоров’я,
благополуччя та невичерпної енергії.
Хай у Вашому домі завжди панують
мир, любов і тепло родинних взаємин, у
серці – доброта, а у справах – мудрість
та натхнення. Нехай доля і надалі буде
прихильною до Вас, даруючи радість, удачу,
вірних і надійних друзів. Нових Вам успіхів у
праці та здійснення усіх задумів!

Колектив відділу з організації тендерних закупівель
вітає заступника начальника відділу – начальника
сектору товарно-матеріальних цінностей

Людмилу Дмитрівну ФІЛІПСЬКИХ
із Днем народження!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі!
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги!
На довгих стежинах Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

Подруги з локомотивного депо Львів – Марія, Стефанія,
Віра, Мирослава, Любов та Євгенія – щиро вітають надійну
товаришку, добру дружину, маму і бабусю, оператора ЕОМ

Галину Миронівну ХЛЕБОВИЧ
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!

Поїзна бригада поїзда №86 сполученням
Львів-Сімферополь щиро вітає начальника поїзда

Ярослава Михайловича ДЗЮБА
із 50-річчям!
Бажаєм Вам, щоб кожне привітання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Від сонця й вітру, із роси й води!

Колектив пасажирського вагонного депо Львів і друзі по
роботі щиро вітають товариша по роботі

Ярослава Михайловича ДЗЮБА
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, від горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми!
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

колишнього головного бухгалтера станції Коломия

Петра Дмитровича ГАЛИЦЬКОГО
колишнього оператора котельні
моторвагонного депо Коломия

Михайла Степановича ГУДЗЯ
колишнього слюсаря ПТО на
ст. Надвірна вагонного депо Коломия

Степана Федоровича ТОМ’ЯКА
із 80-річчям!
колишнього слюсаря ППВ на
ст. Вадул-Сірет вагонного депо Коломия

Василя Пантелейовича
КАРЛІЙЧУКА
із 70-річчям!
Вітаємо щиро в День ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею,
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!

Рада ветеранів моторвагонного депо Львів вітає
колишнього машиніста електропоїзда

Володимира Михайловича
ПАЛАГНЮКА
із 60-річчям!
Хай кожен день дарує радість,
Нехай про Вас забуде старість!
Здоров’я Вам, любові, сили,
Безмежно світлих небосхилів!
Хай Бог Вас оберігає від біди,
Сьогодні, завтра і завжди!
ПОГОДА

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 21 - 27 ãðóäíÿ 2012 ð.
У п’ятницю слабкий сніг, на Закарпатті без опадів. Температура
вночі 10-15°, в Івано-Франківській, Тернопільській дирекції при проясненнях місцями 16-19° морозу, на Закарпатті 3-8° нижче нуля, вдень 5-10°
морозу, на Закарпатті від 2° морозу до 3° тепла. Впродовж вихідних на
більшій частині території залізниці місцями слабкий сніг, на Закарпатті у
суботу без опадів. Температура вночі 10-15°, у суботу місцями в горах,
а у неділю – на Івано-Франківщині, Буковині, Тернопільщині, Львівщині
при проясненнях 16-21° морозу, на Закарпатті 4-9° нижче нуля. Вдень
4-10° морозу, на Закарпатті від 4° морозу до 1° тепла.
На початку наступного календарного тижня вночі 14-19°, місцями
при проясненнях 20-23° морозу, вдень 7-12°, у східних районах магістралі місцями до 14° морозу, на Закарпатті 7-12° нижче нуля. Удень
від 0 до 5° морозу. У вівторок уночі 2-7° морозу, вдень близько нуля, невеликий сніг. У середу-четвер сніг, мокрий сніг, на Закарпатті можливий дощ , ожеледь, налипання мокрого снігу на лінії електропередач та
зв’язку, місцями хуртовини та снігові замети. Температура у середу
вночі 4-9° морозу, на Тернопільщині, Івано-Франківщині, Буковині 8-13°
морозу, на Закарпатті близько нуля. Вдень від 4° морозу до 1° тепла,
на Закарпатті від 0 до 3° тепла. У четвер вночі від 0 до 5° морозу, місцями до 6-8° морозу, на Закарпатті близько нуля, вдень близько нуля,
на Закарпатті від 0 до 5° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

С П І ВЧ У Т ТЯ

Колектив Львівської залізниці із сумом
зустрів звістку про передчасну смерть колишнього власного кореспондента газети “Голос
України”, відповідального секретаря Львівської
обласної організації Національної спілки
журналістів України
Оксани Євгенівни ТЕЛЕНЧІ
і висловлює щирі співчуття її родині та
близьким.
Оксана Євгенівна була непересічною особистістю, талановитим журналістом, ніколи не
залишалася осторонь провідних подій і важливих новин. Серед героїв її публікацій – державні мужі і прості робітники, а серед втілених ідей
і реалізованих проектів – статті, книги, альбоми
і активна громадська діяльність. Це була сильна жінка, яка поєднувала у собі ніжність і мужність, любов і непримиренність, одвічну жагу
до життя і світлий смуток. Поділяємо горе родини, висловлюємо слова співчуття, жалю та
скорботи з приводу непоправної втрати. Світла
пам’ять про Оксану Євгенівну залишиться у
серцях усіх, хто її знав, любив та поважав.
Богдан ПІХ,
начальник Львівської залізниці

● Посвідчення №32307, видане Золотоноською технічною
школою у 2004 р. ТОПОРОВИЧУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №448517, видане ВП “Моторвагонне
депо Королево” у 2011 р. ЧОНЦІ В.В.
● Посвідчення ЛВ №473757, видане ВП “Кам’янка-Бузька
дистанція колії” у 2012 р. МАГИРУ І.Л.
● Посвідчення ЛВ №491398, видане ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2012 р. КОТУ І.Т.
● Посвідчення ЛВ №412029 (2010 р.) та приміський квиток
ф.4 №019554 (2012 р.), видані ВП “Чернівецька дистанція
колії” ЧЕРВІНСЬКОМУ Ю.Р.
● Посвідчення ЛВ №488077, видане ВП “Господарська
служба” у 2012 р. РУДНИЦЬКІЙ Н.М.
● Посвідчення ЛВ №473146, видане ВП “Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2012 р. ПАРАСЮКУ І.Б.
● Посвідчення ЛВ №453641, видане ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень” у 2012 р. МЕЛЬНИКУ Б.О.
● Посвідчення ЛВ №484998, видане ВП “Львівська дистанція зв’язку” у 2011 р. ЖУРАКОВСЬКОМУ В.А.
● Посвідчення ЛВ №485003, видане ВП “Львівська дистанція зв’язку” у 2011 р. МАНІВЛЕЦЮ М.М.
● Посвідчення ЛВ №516943, видане ВП “Львівська дистанція колії” у 2012 р. МАРКО О.Б.
● Посвідчення ЛВ №509603, видане ВП “Мукачівський загін воєнізованої охорони” у 2012 р. ЛЕНДЄЛУ Ю.В.

