ПРИВІТАННЯ

Колеги по роботі Марія та Ліда вітають агента
комерційного станції Мостиська-ІІ

Олександру Степанівну ПАЩАК
із 55-річчям!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб та сіль,
Своїм теплом хай завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Господь Вам щастя й сили посилає!
Хай завжди ведеться з легкої руки
На довгі і добрі безхмарні роки!
Адміністрація та профспілковий комітет
ВП “Ходорівська дистанція колії” сердечно вітають
інженера технічного відділу дистанції

Оксану Юріївну ГОМОНЕЦЬ
із 50-річчям!
Дозвольте з ювілеєм привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожен день в житті!
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають!
Бажаєм успіхів великих у роботі,
Побільше творчих Вам натхнень!
Нехай минають завжди всі турботи,
Хай Вам дарує радість кожен день!
Мама Анастасія, брати Володимир, Василь, Петро зі
сім’ями, сестри Люба, Галя, Наталя зі сім’ями щиро
вітають коханого чоловіка, дорогого батька,
сина та брата

Михайла Івановича ГОЛИЧА
із 50-річчям!
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього немилі всі добрі діла,
В здоров’ї – багатство, і радість, і сила,
А більшого щастя на світі нема!
А твоя енергія, мудрість та сила
Нехай не згасають ніколи з літами,
Душа ж твоя – чиста, велика й красива –
Та посмішка щира хай буде між нами!

Колектив служби організації праці, заробітної плати
та структур управління вітає колишнього
провідного економіста

Ірину Іванівну ПОПКОВУ
із 65-річчям, яке вона святкуватиме 18 листопада!
Висловлюємо Вам подяку за багаторічну сумлінну працю, за яку неодноразово були нагороджені керівництвом
залізниці, за Вашу щиру любов до Львівської залізниці,
з якою Вас пов’язують 43 роки трудового стажу, за
Вашу нинішню небайдужість до справ залізничних.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, великого щастя і ще
дуже багато світлих і радісних днів у житті!
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб щастя й здоров’я Ви мали без ліку,
Щоб радістю й миром були Ви багаті,
Щоб горя і смутку не знали у хаті!
Мама Любов, батько Володимир, брат Юрій, дідусь
Юліан, чоловік Володимир, донечка Діаночка, свекруха
Оксана і вся велика родина щиро вітають люблячу
дочку, сестру і онучку, кохану дружину і турботливу
маму, добру невістку, бухгалтера з матеріалів
Львівської дистанції колії

Оксану Володимирівну МАТКОВСЬКУ
із 30-річчям!
З ювілеєм Тебе ми вітаєм,
Щастя й долі Тобі бажаєм!
Здоров’я, небесної благодаті,
Миру й злагоди у хаті!
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа!
Для Тебе всі найкращі квіти
І найласкавіші слова!
Дружина Катерина, син Микола, дочка Марія
щиро вітають коханого чоловіка та дорогого батька

Михайла Івановича ГОЛИЧА
Із 50- річчям!
Тобі сьогодні, рідний, п’ятдесят!
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати!
За приклад чоловіка й сім’янина
І за могутні руки золоті!
Нехай Господь пошле тобі благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі!

Колектив комерційного відділу ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень” вітає заступника начальника
комерційного відділу

Керівництво та профспілковий комітет вагонного депо
Ужгород вітають слюсаря вагонів ППВ Батьово

Романа Миколайовича НОВАКІВСЬКОГО

Юрія Миколайовича ПОПКУ

із 30-річчям!
Хай Вам завжди сонце світить,
І квіти ніжності цвітуть,
Хай в добрі, достатку й щасті
Всі роки Ваші пройдуть!
Хай сонце і мрії, літа молодії
Несуть Вам радість, щастя й тепло!
Хай здійсняться мрії і сни голубії,
А щире кохання щоб вічно цвіло!

із 50-річчям!
Допоки сонце світить з висоти,
Птахи щебечуть, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти
І днем грядущим від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання та успіхи вінчають!

Люблячий чоловік, діти, онуки та батько Григорій
Федорович щиро вітають кохану дружину, дорогу
матусю, донечку, товарного касира станції Клесів

Людмилу Григорівну ЖАКУН

із 55-річчям!
Найдобріша, найкраща матусю рідненька!
В цей день ми вклоняємось дуже низенько,
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до Вас!
Хай Вас оминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з’являються сльози,
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і настрій хай будуть завжди!

Колектив відділу з організації тендерних закупівель від
щирого серця вітає начальника сектора із закупівлі робіт

Жанну Петрівну МИРОНОВУ

із Днем народження!
З Днем народження вітаємо,
Щастя, радості бажаємо,
Не старіти, не хворіти,
Як вогонь, завжди горіти!
Жити довго і красиво,
Коханою бути й любити,
На роботі лише успіху,
Вдома – радості і сміху!

Колектив ВП “Служба приміських пасажирських
перевезень” щиро вітає головного інженера служби

Володимира Васильовича СТЕПАНЮКА

із 50-річчям!
Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
Хай у Вас їх ще буде багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай Вам щомиті сприяє,
Мати успіх, достаток, добро,
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!

Колектив локомотивного депо Львів-Захід по
ст. Стрий, дружина Ольга, дочка Надія та син
Павло вітають заступника начальника
локомотивного депо Львів-Захід по ст. Стрий

Володимира Богдановича КОНОПАДА

із 50-річчям!
Бажаєм миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі!
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги!
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

Батько, мама, любляча дружина, сини Тарас та
Ігор, родина Глушків та родина Мараховських, що на
Харківщині, вітають машиніста електровоза
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід”

Василя Івановича ГЛУШКА

із ювілеєм!
Бажаємо щедрості серця, людської поваги!
Хай ласкава буде доля та щасливий вік!
Бажаємо благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку!
Хай посміхається життя та буде кращим майбуття!
Хай Господь дарує радість і здоров’я ще багато літ!

ПОГОДА

Прогноз погоди на 15 – 21 листопада
Упродовж 15-21 листопада на більшій частині території
залізниці переважатиме суха та порівняно тепла погода.
У п’ятницю мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та
вранці місцями слабкий туман. Температура вночі від 1° тепла до 2° морозу, у горах місцями до 4° морозу, вдень 3-8°,
на Закарпатті 9-14° вище нуля. На вихідні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура у суботу вночі від
0 до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті вночі від 0 до
5° тепла, вдень 7-12° вище нуля. У неділю вночі близько нуля,
у горах до 2° морозу, вдень 3-8° вище нуля, у прикарпатських областях місцями до 10° тепла, на Закарпатті вночі від
0 до 5°, вдень 7-12° тепла.
У понеділок без опадів. Температура вночі від 1° морозу
до 4° тепла, вдень 3-8°, у прикарпатських областях при проясненнях 9-11° тепла, на Закарпатті 7-12°, у горах місцями 1-6°
вище нуля. У вівторок без істотних опадів. Температура вночі
від 0 до 5° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті 7-12° вище нуля.
У горах уночі близько нуля, вдень 1-6° тепла.
Надалі час від часу місцями можливі невеликі опади.
Температура вночі від 0 до 5° тепла, вдень у середу 3-8°,
у прикарпатських областях при проясненнях до 11° тепла, у четвер 5-10°, у прикарпатських областях місцями
11-13° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №519916, видане ВП “Інформаційнообчислювальний центр” у 2013 р. МАСЛІЙ Т.Ф.
● Посвідчення ЛВ №503825, видане ВП “Управління
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №2” у
2013 р. БОЛУШЕВІЙ Л.П.
● Посвідчення ЛВ №450255 (2011 р.) та приміський квиток ф.4 №015439 (2013 р.), видані ВП “Львівський завод
залізобетонних конструкцій” ПОВОРОЗНИКУ Б.О.
СПІВЧУТТЯ

Колектив ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень” висловлює глибоке
співчуття інженеру 1 категорії відділу кадрів Людмилі Іванівні Яремчук з приводу
смерті матері.
Колектив ДЗ “Вузлова лікарня ст. Мукачево”
ДТГО “Львівська залізниця” висловлює
співчуття старшій медичній сестрі поліклінічного відділення Надії Олександрівні
Цаплієнко з приводу смерті чоловіка.
Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з
Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи.

