ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів моторвагонного депо
Львів вітає колишнього працівника депо

Колектив спеціальної служби вітає начальника
мобілізаційного сектора спеціальної служби

Олександру Михайлівну ЧИЖОВСЬКУ

Володимира Григоровича ЧЕРНОВОЛА

із 60-річчям!

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!

Рада ветеранів війни та праці Львівської
дирекції залізничних перевезень вітає з ювілеєм
ветеранів праці дирекції
із 90-річчям!

Надію Євсеївну ОЛІЙНИК
із 80-річчям!

Розалію Яківну МАТВІЇШИН
Михайла Івановича ЮСЬКЕВИЧА
Івана Васильовича БІЛИКА
Ганну Василівну САДОВУ
Ірену Владиславівну ПОЛЯНСЬКУ
із 70-річчям!

Михайла-Романа Андрійовича САРАХМАНА
із 60-річчям!

Марію Євгенівну БОРТНИК
Від щирого серця, з теплом і любов’ю
Бажаєм Вам щастя й міцного здоров’я!
У день цей грудневий хай сонце Вам сяє
І блага всілякі Господь посилає!

Колектив відділу з організації тендерних закупівель
вітає економіста І категорії відділу

Андріану Леонідівну ЗАХАРЧЕНКО
із Днем народження!
Будь завжди весела й добра,
При потребі будь хоробра,
Працьовита, не ледача,
Серед всіх жінок – найкраща!
З дітьми строга будь, й ласкава,
Гарна будь, як тая пава,
Не однакова будь – різна,
А з чоловіками – тільки ніжна!

Колектив служби колії вітає головного бухгалтера
ВП “Івано-Франківська дистанція колії”

Оксану Петрівну НАЛИВАЙКО
із 55-річчям!
Для Вас сьогодні усмішки, вітання,
Яскравих квітів ніжна розмаїть,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть!
Ми хочем радості і щастя побажати,
І неба чистого, як волошковий цвіт,
В житті ніколи прикрощів не знати,
Здоров’я зичимо міцного на сто літ!

Колектив станції Моршин сердечно
вітає начальника станції

Андрія Ярославовича ВИННИКА
із ювілеєм!
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, миру, успіхів, надії!
Усмішок глибоких, як дно океану,
Міцного кохання – без меж і обману!

Організація ветеранів Управління
Львівської залізниці вітає з ювілеєм пенсіонерів
із 80-річчям!

Лідію Тихонівну КРАСИКОВУ
із 70-річчям!

Степана Михайловича ЦАПКА
із 60-річчям!

Ніну Михайлівну ЧЕРВІНСЬКУ
Ларису Миколаївну ГОРДІЄНКО
Раїсу Петрівну ЖУРАВЛЬОВУ
Олену Костянтинівну КІЯК
Валентину Євгенівну ЗАВРОЦЬКУ
Нехай сьогодні кожне привітання
У серці Вашому залишить добрий слід,
Прийміть й від нас ці щирі побажання
Щастя безмежного на многая літ!

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі!
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги!
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

Служба комерційної роботи та маркетингу
сердечно вітає колишнього начальника відділу
комбінованих перевезень та оперативної діяльності

Володимира Федоровича ТРОФИМЕНКА
із 70-річчям, яке він святкуватиме 1 січня 2013 року!
Хай мудрість літ не стане тягарем
І хай душі не вигасне зірниця,
Щоб повнилась до краю день за днем,
Добром і щастям – золота криниця!
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм щиро!
Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Колектив відділу систем управління базами даних
інформаційно-обчислювального центру
щиро вітає начальника відділу

Олега Петровича ПРОЦИКА
із 60-річчям, яке виповниться 1 січня 2013 року!
Ще небо хмарами не вкрите
Ще так прозоро сяють роси,
А вже по ліву руку – літо,
А вже по праву руку – осінь!
А час летить нестримно далі
Й душа немовби молодіє,
По ліву руку – всі печалі
По праву руку – всі надії!
Життя не зміряти літами,
А щастя – непроста наука
Хай буде радість завжди з Вами
По ліву і по праву руку!

Колектив відділу прикордонних станцій
інформаційно-обчислювального центру щиро
вітає начальника відділу систем управління базами даних

Олега Петровича ПРОЦИКА
із 60-річчям, яке він святкуватиме 1 січня 2013 року!
З ювілеєм сердечно вітаєм,
Хай сонячним буде Ваш вік!
Ми всім відділом бажаєм
Щастя, радості, многая літ!
Ми Вам даруєм без вагань
Букет святкових побажань,
Щоб настрій був співать пісень,
Щоб світлим був Ваш кожен день!

Колектив ремонтно-ревізійної дільниці станції
Здолбунів вітає начальника дільниці

Віктора Іларіоновича КОРОТКОГО
із 60-річчям, яке він святкуватиме 1 січня 2013 року!
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!
Любові й наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого щедрого віку!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №441733, видане ВП “Локомотивне
депо Ковель” у 2010 р. БОРТНІЧУКУ С.П.
● Посвідчення ЛВ №439230, видане ВП “Тернопільська
дистанція колії” у 2011 р. КОРЧЕВСЬКОМУ С.Ф.
● Посвідчення ЛВ №445122, видане ВП “Вокзал станції
Львів” у 2012 р. КОНДРАТЕНКУ Р.О.
● Посвідчення ЛВ №495193, видане ВП “Локомотивне
депо Львів” у 2012 р. ПШИГРОЦЬКІЙ А.А.
● Посвідчення ЛВ №440112, видане ВП “Рівненська дистанція колії” у 2011 р. та приміський квиток ф.4 №015125, виданий квитковим бюро ст. Рівне у 2012 р. ОРЛЮКУ В.Ю.
● Посвідчення ЛВ №467517, видане ВП “Вагонне депо
Дрогобич” у 2011 р. СЮЛКОВСЬКОМУ Я.Є.
● Посвідчення ЛВ №455262, видане ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у 2010 р. ШВОРАКУ М.І.
● Приміський квиток ф.4 №005908, виданий квитковим
бюро ст. Тернопіль у 2012 р. ФЕДІРКУ А.І.
● Посвідчення ЛВ №449272, видане ВП “Вагонне депо
Клепарів” у 2011 р. та приміський квиток ф.4 №007170, виданий квитковим бюро ст. Львів у 2012 р. МУСЯКУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №464297 (2011 р.) та приміський квиток ф.4 №012167 (2012 р.), видані ВП “Моторвагонне депо
Львів” БІЛИНЕЦЬ А.В.

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

Зіновія Микитовича СУКМАНОВСЬКОГО
Марію Дмитрівну КУХТАР
із 70-річчям!

Надію Станіславівну КУЗІЙ
Дмитра Михайловича ВОЛОЩУКА
із 60-річчям!

Ганну Модестівну ЧОВНИК
Володимира Несторовича ГУБ’ЯКА
Василя Михайловича ЮЗВУ
Будьте дужі і проворні,
По-козацькому моторні,
З хлібом щедрим на столі,
З добрим словом у душі!

Колектив ВП “Львівська дистанція зв’язку”
вітає начальника дільниці зв’язку

Сергія Миколайовича МУЗИЧУКА
із Днем народження!
Бажаємо Вам щастя і достатку
Ясного неба і тепла,
В житті Вам злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була!
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння,
В душі любові Вам бажаєм
І хай Вам Бог допомагає!

Шановні колеги!
Від щирого серця вітаємо Вас
із наступаючим Новим роком та
Різдвом Христовим!
Зичимо Вам міцного здоров’я,
творчих натхнень, здійснення
професійних планів, особистих
бажань та усіх мрій і задумів.
Хай Різдво та Новий рік принесуть у Ваш
дім добробут, благополуччя, родинне тепло та
злагоду, а у ваше життя – щирих друзів і надійних
партнерів, шану і любов від рідних та
близьких, щасливі і яскраві події!
З повагою,
Правління, Наглядова рада,
виконавча дирекція
ГО “Лікарняна каса Львівської залізниці”
ПОГОДА

Прогноз погоди на 28 грудня – 3 січня
Впродовж 28 грудня 2012 р. – 3 cічня
2013 р. на більшій частині території залізниці переважатиме суха погода. У п’ятницю
очікується хмарна погода з проясненнями,
вночі невеликі опади мокрого снігу, вдень –
помірні, на рівнинних ділянках Закарпаття
вдень переважно дощитиме. Вітер помірний, у Тернопільській, Чернівецькій, східних
районах Івано-Франківської областей місцями поривчастий 13-15 м/сек. Температура
вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень від
0 до 5° тепла, в горах упродовж доби від
0 до 5° морозу. Впродовж вихідних хмарна
погода з проясненнями, без опадів. Місцями
на дорогах ожеледиця. Температура
вночі 3-8°, в горах, на Івано-Франківщині,
Тернопільщині, Буковині місцями при проясненнях 9-12° морозу, вдень від 3° морозу до
2° тепла, в горах 1-6° морозу.
У понеділок та вівторок мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 1-6°
морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в
горах уночі місцями 5-10° нижче нуля, вдень
від 0 до 5° морозу.
Надалі невеликий сніг, мокрий сніг,
місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. У середу вночі 3-8°, в горах місцями
7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 3°
тепла, в горах від 0 до 5° морозу. У четвер вночі від 0 до 5° морозу, вдень від
2° морозу до 3° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

