ПРИВІТАННЯ

Колектив ЄТехПД Інформаційно-обчислювального
центру вітає старшого товарного касира

Марію Степанівну МУСІЙ
із 50-річчям!
В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – найкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік!
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!

Організація ветеранів Управління Львівської
залізниці вітає з ювілеєм пенсіонерів
із 70-річчям!

Володимира Федоровича ТРОФИМЕНКА
Галину Миколаївну НАКОНЕЧНУ
Степана Мар’яновича ДОВГОШЕЮ
Євгена Івановича КЛЕПАЧА
із 60-річчям!

Христину Стефанівну ЧАБАН
З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!

Рада ветеранів моторвагонного депо Львів
вітає колишніх працівників депо
із 75-річчям!

Володимира Йосиповича БОРАКА
із 60-річчям!

Людмилу Василівну БОЙКО
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!
ЛИСТИ ЧИТАЧІВ

На молитву в Почаївську лавру
Нещодавно з ініціативи голови профкому локомотивного депо Чернівці Володимира Рурака та за
сприяння начальника депо Анатолія Гураленка відбулася паломницька поїздка працівників депо до однієї з
найбільших українських духовних святинь – у СвятоУспенську Почаївську лавру.
Наші прочани взяли участь у святій літургії, помолилися
за своє здоров’я, благополуччя своїх родин, друзів та весь
колектив депо, а також за упокій тих, хто відійшов у вічність.
Цікава і змістовна проповідь предстоятеля лаври єпископа Володимира – нашого земляка, який походить із
Буковинського краю – пройняла прочан до глибини душі.
Отець Володимир розповів про духовне відродження нашого
краю, багато повчального в його проповіді прозвучало про
християнську та суспільну етику, про виховання молоді, любов до ближнього, опіку над хворими і людьми похилого віку.
Прочани з чернівецького локомотивного депо відвідали
також Кременецький Богоявленський жіночий монастир, де
взяли участь у божественній літургії.
Маємо велику радість і задоволення від цієї поїздки, особливо ті, хто побував у святих місцях уперше. Такі заходи корисні і повчальні, такі поїздки треба продовжувати і залучати
до них більше залізничної молоді та ветеранів транспорту.
Микола ОРШЕВСЬКИЙ, ветеран залізничного
транспорту, локомотивне депо Чернівці

Колектив ВП “Пасажирська служба”
вітає таксувальника перевізних документів
вокзалу станції Рівне

Колектив станції Сколе щиро вітає квиткового касира

Ярославу Іванівну КАМ’ЯНЧИН

Людмилу Миколаївну РОМАНОВСЬКУ
із 50-річчям!
Ювілей – це роки Ваші зрілі,
Мудрий досвід у кожному ділі!
Хай душа у Вас ніколи не старіє,
А на столі панує хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
Безхмарного неба і злагоди в хаті
На хліб і на успіхи будьте багаті!
Хай живуть у серці почуття високі,
Хай дарує доля сто щасливих років!

Колектив ЄТехПД Інформаційно-обчислювального
центру вітає інженера

Колектив станції Любинці вітає чергову по станції

Світлану Іванівну ГРЕБЕНЯК
із ювілеєм!
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!

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

Ореста Дмитровича СЕМУЩАКА
із 60-річчям!

Мама Анна, дружина Ольга, доньки Іванна та Галина,
син Михайло, зяті Андрій та Микола, невістка Оксана,
онуки Микола, Анна, Софія та Юрій, сваха Марія від
щирого серця вітають дорогого сина, коханого чоловіка,
люблячого батька та дідуся

Михайла Михайловича ЛУКАША
із 60-річчям!
Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
Снаги трудової – без ліку,
Пошани й добра – від людей,
Щасливого й довгого віку
Бажаємо Вам у цей день!

Колектив виробничого відділу вантажних
перевезень Інформаційно-обчислювального
центру вітає начальника відділу

Миколу Івановича ГОРДІЙЧУКА
із ювілеєм!

Тетяну Іванівну ФЕДОРОВУ
із 50-річчям!
Ми Вам бажаєм не мінятись,
Завжди такою залишатись,
І ще щоб довго, літ до ста,
Була душею молода!
Ще зичим жити у любові,
Купатись в радості й здоров’ї,
А також успіху й грошей,
І щоб усе було о’кей!
Щоб все життя здавалось раєм,
Щоб світлим був Ваш кожен день!

Колектив станції Підзамче вітає начальника станції

Ореста Дмитровича СЕМУЩАКА
із 60-річчям!
Нехай дороги стеляться крилато,
І будуть чисті, рівні, як струна,
Хай добро не оминає хату,
Як не оминає світ весна!
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!

Вам 60, та хіба ж це літа,
Коли очі горять і душа молода?
Не старійте літами, очима, устами,
Ми всі любимо Вас і пишаємось Вами!
Щоб посміхались люди Вам завжди,
Щоб від подяки в них сльозились очі,
Щоб Ваших рук і розуму плоди
Родили, де посієш і захочеш...

Прийшла до Вас знаменна дата
В калиновім намисті літ,
Слова найкращі хочем передати
Палкий і щирий шлем привіт!
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонце ясне
Вас зігріває щастям і любов’ю!

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!

ПОГОДА

Прогноз погоди на 18-24 січня
Упродовж 18-24 cічня на більшій частині території залізниці утримуватиметься справжня зимова
погода. У п’ятницю хмарно, місцями невеликий сніг,
мокрий сніг, на Закарпатті без істотних опадів.
На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі
3-8°, на Закарпатті 1-6° нижче нуля, вдень від 0 до
5° морозу, на Закарпатті від 2° морозу до 3° тепла.
У суботу невеликий сніг, на Тернопільщині, ІваноФранківщині, Буковині помірні опади снігу, мокрого
снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер від слабкого до
помірного, на Тернопільщині, Буковині – поривчастий. Температура вночі 4-9°, на Закарпатті 1-6°
морозу, вдень від 0 до 5° морозу, на Закарпатті від 3°
морозу до 2° тепла. У неділю місцями невеликий сніг. Температура
вночі 7-12°, на Закарпатті 2-7° нижче нуля, вдень від 0 до 5°
морозу, на Закарпатті від 4° морозу до 1° тепла.
У понеділок місцями невеликий сніг. Температура вночі 7-12°,
на Закарпатті 2-7° нижче нуля, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті
від 3° морозу до 2° тепла. У вівторок сніжитиме. Температура
вночі 3-8°, на Волині, Рівненщині 9-11°, на Закарпатті 1-6° морозу. Вдень 2-7° нижче нуля, на Закарпатті від 3° морозу до 2°
тепла. У середу на більшій частині території магістралі часом
сніг. Температура вночі 12-18°, на Закарпатті 4-9° морозу, вдень
6-11° нижче нуля, на Закарпатті від 0 до 5° морозу. У четвер без
опадів. Температура вночі 13-18°, при проясненнях до 20° морозу,
на Івано-Франківщині, Тернопільщині, Буковині місцями 21-24° нижче нуля, на Закарпатті 6-11° морозу. Вдень 6-11° нижче нуля, на
Закарпатті від 4° морозу до 1° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №470477, видане
ВП “Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза” у 2012 р. БІЛЕЦЬКІЙ Н.З.
● Посвідчення ЛРЗ №005967, видане
ВАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у 2011 р. ДУБЧАКУ Н.П.
● Приміський квиток ф.4 №007206,
виданий ВП “Вагонне депо Клепарів” у
2012 р. ПІСТУНУ А.І.
● Посвідчення ЛВ №491135, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2011 р. ГУКУ Р.Г.
● Посвідчення ЛВ №411841, видане
ДЗ “Відділкова лікарня станції ІваноФранківськ” у 2012 р. ЯВОРСЬКІЙ О.Я.
● Студентський квиток ВК №09033210
та приміський квиток ф.5 №000259,
видані Львівським коледжем транспортної інфраструктури у 2012 р.
МЕЛЬНИКУ І.В.
● Студентський квиток ВК №09033187,
виданий Львівським коледжем транспортної інфраструктури у 2012 р.
БОБУРЦІ В.М.
● Посвідчення ЛВ №436165, ви-

дане ВП “Станція Луцьк” у 2011 р.
ЗАРАДЮК Н.О.
● Посвідчення ЛВ №348666, видане
ВП “Вагонне депо Коломия” у 2010 р.
ДОЛІНСЬКОМУ М.Д.
● Посвідчення ЛВ №444737, видане
ВП “Вокзал станції Львів” у 2011 р.
РАУ Я.П.
● Приміський квиток ф.4 №010047,
виданий ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2012 р.
СТРУТИНСЬКОМУ В.Я.
● Посвідчення ЛВ №489363 та приміський квиток ф.4 №009499, видані
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2012 р. БАРДИНУ П.І.
● Посвідчення ЛВ №382332, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2010 р. МАЦІЮКУ В.Д.
● Посвідчення ЛВ №468564, видане ВП “Сарненська дистанція колії” у
2011 р. МИХАЙЛИШИНУ А.В.
● Посвідчення ЛВ №418874, видане ВП “Вокзал Ужгород” у 2011 р.
КУШТАН Т.С.

● Посвідчення ЛВ №435154, видане ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” у 2012 р.
КОНДРАСЮ С.І.
● Посвідчення ЛВ №491068 (2011 р.)
та приміський квиток ф.4 №009034
(2012 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” РАП В.С.
● Приміський квиток ф.4 №008290,
виданий ВП “Локомотивне депо ЛьвівЗахід” у 2012 р. КОЛОДРУБЦЮ Р.І.
● Посвідчення ЛВ №329954, видане
ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у 2008 р. ДУДОК К.І.
● Посвідчення ЛВ №491010 (2011 р.)
та приміський квиток ф.4 №008988
(2012 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” БИРЯК Н.С.
● Посвідчення ЛВ №503756, видане
ВП “Управління будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд №2” у 2012 р.
БАРАБАШУ Я.В.
● Посвідчення ЛВ №404675, видане
ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень” у 2012 р. ГЛУШКУ А.М.

