ПРИВІТАННЯ

Колектив внутрішнього цеху пасажирського вагонного депо Львів
вітає оглядача з ремонту внутрішнього обладнання

Н

ещодавно у центрі профе сійного розвитку
персоналу заліз ниці
підопічні притулку для дітей служби у справі дітей
Львівської обласної державної
адміністрації та самодіяльний народний хор “Левада” народного дому Левандівського
мікрорайону під керівництвом
Надії Балуцької виступили
з концертною програмою з
нагоди різдвяних свят і Дня
соборності України перед
слухачами та працівниками
центру.

Олександру Іванівну ДАЦ
із 50-річчям!
Прийміть у цей день вітання найкращі,
Бажаєм здоров’я, любові і щастя,
Щоб лихо й тривоги Вас оминали,
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 станції Турка щиро вітає начальника станції

Галину Іванівну ЛЕПІШ
із 50-річчям!
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини!
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіхи у ріднім колективі!
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!

Колектив станції і радіостанції Колодно Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає шановну колегу

Надію Володимирівну ПЕТРИНУ
із 50-річчям!

Діти показали глядачам вертепне дійство – події народження
Ісуса Христа, заспівали колядки.
Народний ансамбль “Левада”
народного дому “Просвіта” – частий гість у центрі на відзначенні державних і релігійних свят.
Різдвяна програма цього самодіяльного колективу щороку поповнюється новими колядками і

щедрівками, про що зауважила й
заступник директора центру Ірина
Пивоварник. Цього разу хористи заспівали гуцульську коляду
“В неділю рано сонце сходило” в
аранжуванні керівника хору Надії
Балуцької. Оскільки ансамбль є
постійним учасником різдвяного фестивалю “Велика коляда”,
що традиційно проводиться у

Львові, глядачі послухали колядки з Полісся, які учасники хору
виконували на цьогорічному XIV
фестивалі, – “Ой у Вифлеємі” та
“Приходить Господь”. Уперше
зазвучала й римо-католицька колядка “Любов маленька в яслах
спить”, яку виконало тріо у складі
Ірини Лютої, ветерана залізничного транспорту Василя Мамрохи та
викладача центру Зеновія Сагана.
Завершився святковий концерт колядою “Бог Предвічний народився” та виконанням для усіх
присутніх “Многая літа”.
Заступник директора центру
професійного розвитку персоналу
залізниці Ірина Пивоварник подякувала дітям із притулку та учасникам народного хору “Левада” за
гарний виступ. Усіх учасників концертної програми глядачі вітали
щирими оплесками, а діти отримали солодкі подарунки.
Марія ТКАЧ
Фото Оксани ПОДОЛЬСЬКОЇ

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №442794, видане ВП “Колійна
машинна станція №274” у 2012 р. ПАРАНЧАКУ В.Я.
● Посвідчення ЛВ №437664, видане ВП “Підзамчівська
дистанція колії” у 2011 р. ІВАНЦІВУ Р.Р.
● Посвідчення ЛВ №481692, видане ВП “Пасажирське
вагонне депо Чернівці” у 2011 р. БОВТЮК П.І.
● Учнівський квиток ВК №09238525, виданий
Львівським міжрегіональним вищим професійно-технічним училищем залізничного транспорту у 2012 р.
КАРХУТУ С.В.
● Учнівський квиток ВК №09238529, виданий
Львівським міжрегіональним вищим професійно-технічним училищем залізничного транспорту у 2012 р.
МОРОЗУ А.М.
● Приміський квиток ф.4 №007915, виданий
ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №6” у 2012 р. ХАРАТІНУ Я.І.
● Страховий поліс №20-10-00-47473, виданий
ВП “Львівська дистанція зв’язку” у 2012 р.
ТЕРНОВІЙ О.П.
СПІВЧУТТЯ

Колектив апарату безпеки руху поїздів та автотранспорту глибоко сумує з
приводу передчасної смерті залізничного ревізора з безпеки руху поїздів
Ужгородської ревізорської дільниці
САХАРОВА Юрія Вадимовича.
Висловлюємо щирі співчуття рідним
та близьким.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №348653, видане ВП “Вагонне депо
Коломия” у 2010 р. БОЙКУ Р.С.
● Приміський квиток ф.4 №010039, виданий
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у
2012 р. ПАВЛЮКУ С.П.
● Посвідчення ЛВ №500263, видане ВП “Локомотивне
депо Ковель” у 2012 р. НЕЦЬКОМУ С.М.
● Посвідчення ЛВ №515238, видане ВП “Підзамчівська
дистанція колії” у 2012 р. АНТОНЮКУ О.С.
● Посвідчення ЛВ №471495 та приміський квиток
ф.4 №011012, видані ДЗ “Клінічна лікарня” у 2012 р.
ДАНИЛІВ С.М.
● Посвідчення ЛВ №491024, видане ВП “Пасажирське
вагонне депо Львів” у 2011 р. ІРАС Г.П.

У цей знаменний день святковий
До Вас вітання йдуть з усіх сторін,
Дозвольте й нам Вас привітати,
Від колективу Вам – низький уклін!
Хай доля дарує приємні хвилини,
У дружньому колі, у колі родини!
Міцного здоров’я з роси і води
У нинішній день і в майбутні часи!
Тож чуйте кування зозулі щоліта
На многії, многії, многії літа!

Колектив Дорожнього центру стандартизації, метрології та
експертизи вітає начальника відділу технічної діагностики

Василя Михайловича МАЙДАНІЯ
із 60-річчям!

60 – не привід для печалі,
60 – це зрілість золота,
Хай до ста, а може, ще і далі
Йдуть, не оглядаючись, літа!
Хай дорогу не встеляють хмари,
І хода пружиниться міцна,
Нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя!
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно юна, нестаріюча душа!

Мама Емілія, дружина Ніна, сини Володимир, Андрій та Юрій,
невістки Ліда, Наталя та Оксана, внуки Богдан, Олександр
та Максим, а також усі рідні вітають дорогого сина, чоловіка,
батька та дідуся, чергового по станції Тернопіль

Ігоря Ярославовича НАДРІЧНОГО
із 55-річчям!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Хай оминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Колектив станції Луцьк щиро вітає начальника станції

Алігейдара Халіл огли БАГІРОВА
із 50-річчям!
З ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод!
Щоб ювілей справляли сотий
Й не знали б Ви тяжких турбот!

ПОГОДА

Прогноз погоди на 1-7 лютого
Впродовж 1-7 лютого на більшій частині території залізниці переважатиме
нестійка погода. У п’ятницю часом сніг, мокрий сніг та дощ, вночі на Закарпатті
місцями сильні опади. Температура вночі близько нуля, в горах місцями 2-5°
морозу, вдень від 0 до 5° тепла. У суботу часом мокрий сніг, дощ, вночі на
Закарпатті сильні опади. Місцями налипання мокрого снігу на лінії електропередач та зв’язку, на дорогах ожеледиця. Температура вночі від 4° морозу
до 1° тепла, на Івано-Франківщині, Буковині 5-7° нижче нуля, вдень від 0 до
5° тепла. У неділю часом невеликі та помірні опади, переважно мокрого снігу.
Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.
У понеділок невеликий сніг, мокрий сніг, на Закарпатті та в горах

помірні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, удень місцями пориви 15-20 м/сек. Температура
вночі 2-7°, на Івано-Франківській дирекції 8-10°, в горах при проясненнях 1015° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. У вівторок часом невеликий сніг,
мокрий сніг, удень із дощем. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла,
вдень від 0 до 5° тепла, в горах уночі місцями 4-9° нижче нуля, вдень від 0 до
5° морозу. У середу часом сніг, мокрий сніг, місцями із дощем. Температура
вночі від 3° морозу до 2° тепла, в горах місцями 5-7° морозу, вдень від 1°
морозу до 5°тепла. У четвер можливі опади. Температура вночі 2-7° морозу,
вдень близько нуля, у горах 2-4° морозу.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

