ПРИВІТАННЯ

Чоловік Михайло, син Анатолій з дружиною Анжелою,
донька Тетяна з чоловіком Віталієм, внуки Женька, Віталік,
Тольчик, свати Василь та Марія, а також колектив
ст. Батьово вітають кохану дружину, дорогу маму, люблячу
бабусю, агента з передачі вантажів

Марію Миколаївну КАНАГІНУ
із 55-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 Ваша енергія, мудрість та сила
Нехай не згасають ніколи з літами,
Душа ж Ваша – чиста, велика й красива –
Та посмішка щира хай буде між нами!
Дружина Галина, дочки Світлана і Оксана щиро
вітають коханого чоловіка та дорогого батька

Миколу Володимировича СУШИНСЬКОГО
із 45-річчям!
Бажаємо, рідненький, здоров’я багато,
Хай щастя та мир залишаються в хаті!
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить та ллється рікою!
Хай стелиться довго життєва дорога,
Май шану в людей і ласку у Бога!
Хай доля сприяє, щоб жити й радіти,
І соту весну у здоров’ї зустріти!

Рада ветеранів війни та праці Стрийського вузла вітає
колишнього начальника Стрийської дистанції цивільних споруд

Ігоря Юрійовича ЛИСІЯ
із 70-річчям!
Зичим здоров’я – з красного літа,
Свіжості духу – зі світанкової роси,
Ніжності й привітності – з вечірніх зір,
І довголіття з Карпатських гір!
Хай серце рокам не піддається,
Хай не лякає майбуття,
І хай щасливо в Божій ласці
Живеться многії літа!
Батьки Ірина та Микола, сестричка Богдана, хрещені
батьки та вся велика родина від щирого серця, з теплом
і любов’ю вітають машиніста 3-го класу
локомотивного депо Львів-Захід

Юрія КОРЕЦЬКОГО
із 25-річчям,
а його брата Романа з 21-им
днем народження
Дорогі наші! Завжди
пам’ятайте, що Ви
– найдорожче, що є у
батьків, наша гордість і надія.
... Вимолю у Бога, випрошу у неба.
І прихилю зорі, якщо буде потреба!
Буду тебе, доле, радісно вітати,
Виросли сини вже, ти заходь до хати!
Доленько щаслива, заходь, не барися,
Щастям і любов’ю ти їм усміхнися!

Закарпатська регіональна Рада ветеранів війни та праці
Ужгородської дирекції залізничних перевезень вітає із
ювілеєм ветеранів дирекції

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці
із 80-річчям!

із 90-річчям!

Марію Миколаївну КУХТАР
Михайла Федоровича ГОВДАНА

Регіну Олександрівну КОТЛАР

із 70-річчям!

із 80-річчям!

Михайла Івановича ВОЛОВСЬКОГО

Йолану Іванівну ЧЕРКУН
Михайла Федоровича ТЕРНУСЬКУ
Ганну Іванівну ЛОШАК
Олену Василівну МИКУЛІН

із 60-річчям!

із 70-річчям!

Марію Василівну ДРАГОМИРЕЦЬКУ
Ганну Кирилівну ОСТАПІВ
Нехай Вам завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки!
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

Антоніну Хомівну ПАТЮК
Христину Михайлівну СЛОВ’ЯНИН
Йожефа Йожефовича МОЧІОВСЬКОГО

Організація ветеранів управління Львівської залізниці
вітає з ювілеєм пенсіонерів
із 90-річчям!

із 60-річчям!

із 80-річчям!

Світлану Дмитрівну КАРМАНОВУ
Олену Михайлівну КОВБИН
Наталію Павлівну ДУДАШ
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

Віру Сергіївну СОЛОВЙОВУ
Миколу Федоровича ВАНТУХА
із 70-річчям!

Варвару Степанівну ЯВОРІВСЬКУ
із 60-річчям!

Галину Григорівну ТКАЧЕНКО
Нехай щастя буде у Вашому домі,
І радість нехай з Вами буде завжди!
Здоров’я міцного й щасливої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!
ОГОЛОШЕННЯ

Відокремленому підрозділу
“Дорожня ремонтно-експлуатаційна
автобаза” потрібні на роботу:
– інженер з безпеки руху;
– спеціалісти з постачання;
– електромонтер;
– водій легкового автомобіля;
– водій автобуса;
– водії на автомобіль ЗІЛ 431610;
– водій на автомобіль МАЗ 53371
ДО УВАГИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ!
Відокремлений
підрозділ
“Дорожня
ремонтно-експлуатаційна автобаза” переїхав
на нову територію за адресою: м. Львів, вул.
Талліннська, 69а (район Левандівки). Телефони
для довідок: 226-19-22, 226-19-29, 226-19-24.
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №533527, видане ВП
“Експлуатаційне вагонне депо Ковель” у 2013 р.
ЦАРИКУ Ю.С.
● Приміський квиток ф.4 №019607, виданий квитковим
бюро ст. Рівне на 2013 р. ЧЕЧУЛІНУ Ю.В.

Дружина Надія, сини Ігор та Олег, невістки Лідія та Марія,
онуки Юрій, Павло, Софія та Яринка вітають дорогого
чоловіка, люблячого батька, чуйного дідуся

Ігоря Юрійовича ЛИСІЯ
із 70-річчям!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час,
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ти прийми від нас!
Хай доля Тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Вже сивий туман покриває волосся,
Вже діти дорослі, й онуки ростуть,
А серце таке молоде іще й досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть!
Про кожного з нас – хто далеко, хто близько –
Всі тривоги Твої і світлі думки,
Спасибі за все, уклін наш низенький,
Здоров’я і щастя на довгі роки!
Ми дякуємо Богу, що Ти у нас є,
Хай силу й здоров’я Тобі Він дає!
Дружина Мирослава, син Павло, дочка Мар’яна, зять
Метью, внучок Лукасик-Ромасик, свати, шваґро зі
сім’єю вітають люблячого чоловіка, дорогого батька,
турботливого дідуся, шановного свата, доброзичливого
шваґра, водія Львівської механізованої дистанції
навантажувально-розвантажувальних робіт

Романа Васильовича ФЕДАКА
із 50-річчям, яке він святкуватиме 1 грудня!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного й добра!
Хай повниться ласкою рідная хата,
Й багато в ній буде любові й тепла!
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята!
Хай легкою буде життєва стежина
На многії та благії літа!
Рада ветеранів війни та праці
Стрийського вузла вітає начальника станції Стрий

Михайла Васильовича АНДРАЩУКА
із ювілеєм!
Всіх благ земних ми Вам бажаєм
За працю Вашу копітку,
Всі квіти світу Вам даруєм
За скромність, щедрість й доброту!
Хай щастя Вам рікою ллється,
Добро нехай завжди ведеться,
Нехай здоров’я з Вами буде,
І Вас шанують завжди люди!
Хай Матір Божа вас оберігає,
А Господь з неба щастя посилає!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 29 листопада – 5 грудня
На більшій частині території залізниці очікується переважно суха
погода. У п’ятницю сніжитиме. Слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер від помірного до сильного, місцями хуртовини. Температура
вночі від 3° морозу до 1° тепла, вдень від 1° морозу до 3° тепла. На
Закарпатті вночі 1-6° морозу, вдень від 0 до 4° тепла, у горах уночі 3-8°,
вдень до 5° морозу. У суботу без істотних опадів, тільки на Закарпатті
та у горах уночі невеликий сніг. Температура вночі від 0 до 5° морозу,
вдень від 1° морозу до 4° тепла. У горах уночі 3-8°, вдень до 5° морозу.
У неділю без істотних опадів. Температура вночі від 0 до 5° морозу, у
горах 6-11° нижче нуля, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті
від 0 до 5° тепла.
У понеділок переважно на Волині, Рівненщині, у північних районах Львівщини та Тернопільщини вночі та вранці невеликий сніг, удень
без істотних опадів. Температури вночі від 0 до 5° морозу, вдень від
2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті до 5° тепла. У вівторок – четвер
переважно без опадів. Уночі від 0 до 5° морозу, вдень від 1° морозу до 5°
тепла. У горах уночі місцями 5-8° нижче нуля, вдень від 0 до 5° морозу.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Колектив ВП “Енергозбут” глибоко сумує з приводу
трагічної смерті електромеханіка Львівського регіонального відділу з обслуговування споживачів електроенергії
ВП “Енергозбут”
АНДРУСИШИНА Тараса Володимировича
і висловлює щирі співчуття старшому електромеханіку Львівського регіонального відділу з обслуговуванню споживачів електроенергії ВП “Енергозбут” Галині
Василівні Андрусишин з приводу передчасної
смерті сина.
Світла пам’ять про Тараса Володимировича назавжди
залишиться в серцях його рідних, друзів і колег по роботі.

