ПРИВІТАННЯ

Син Любомир, невістка Оля, внук
Євген сердечно вітають дорогу маму та бабусю

Надію Кирилівну КОРОСТІЛЬ
із 50-річчям!
21 листопада у військових
частинах Державної спеціальної
служби транспорту, які дислокуються у Червонограді, у день
престольного свята відбулося
відкриття
реконструйованого
храму святого Архистратига
Михаїла та освячення встановленого іконостаса.
Історія храму почалася у травні
2007 року, коли мешканці військового містечка та настоятель церкви
святого апостола Стефана отець
Володимир Ортинський звернулися до командира 1 об’єднаного загону Державної спеціальної служби
транспорту полковника Геннадія
Руденка з пропозицією спорудити
каплицю на території військових
частин. Рішення про будівництво
було прийняте, і вже 21 листопада
2007 року відбулось урочисте освячення новозбудованої каплиці,
яка мала вигляд багатогранника з
позолоченим куполом і хрестом.
Зважаючи на те, що капличка святого Архистратига Михаїла
була недостатньо великою для
всіх бажаючих, прийняли рішення
про проведення робіт із перебудови каплиці у храм, які розпочали у

У День Вашого, Матусю, ювілею,
Ми Вас вітаємо сім’єю.
Здоров’я й щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм щиро!
Щоб більше радощів траплялося земних,
Щоб серце Ваше, Мамо, не боліло,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
Колектив станції Калинів Львівської дирекції залізничних перевезень вітає
прекрасну, щиру і просто хорошу людину, прибиральницю станційних приміщень

Лесю Григорівну РАДОВИЧ
із ювілеєм, який вона святкуватиме 8-го грудня!

червні 2012 року. Обрання покровителя майбутнього храму було невипадковим, адже архангел Михаїл
є верховним вождем всього ангельського війська, покровителем
воїнів і уособлює перемогу добра
над темними силами.
Радість престольного свята разом із жителями та військовослужбовцями Червоноградського гарнізону, а також членами їхніх сімей
розділили заступник голови адміністрації Держспецтрансслужби
полковник Олександр Степаненко,

командир 1 об’єднаного загону
Державної спеціальної служби
транспорту полковник Геннадій
Руденко,
представники
органів місцевого самоврядування: Сокальської районної ради і
Червоноградської міської ради, а
також військовослужбовці та працівники управління 1 об’єднаного
загону, запрошені гості та жителі
Червонограда.
Любомир ЯКІБЧУК
Фото Зої ДОЛІНСЬКОЇ

Прийміть вітання найкращі наші
І побажання в цей святковий день:
Щоб від життя була завжди лиш радість,
А ще – любов і шана від людей!
Хай огортають вас літа теплом,
Яке із серця Вашого струмує,
І на сто років доброго здоров’я Вам
Ваш рідний колектив дарує!!!
Колектив станції Рава-Руська вітає чергового по станції

Андрія Йосиповича ЮНКА
із 40-річчям!
Усього найкращого ми Вам бажаєм,
Хай з горем ніколи не стрінетесь Ви,
Хай радість усюди Вас зустрічає,
І друзі вірні будуть поруч завжди!
Хай квіти кохання встеляють дорогу,
Якою Ви йдете у вирій буття,
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Колектив Дорожньої лабораторії діагностики залізничної
колії, дружина Ярослава, дочки Ірина, Світлана та Олеся, зяті Дмитро
та Андрій, друзі та колеги щиросердечно вітають інженера І категорії
Дорожньої лабораторії діагностики залізничної колії

Іллю Михайловича СТЕГНІЦЬКОГО
із ювілеєм!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
В житті нехай все буде, що потрібно:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та молода і радісна душа!
Ласки від Бога, від людей добра
На многії, многії, многії літа!

Самодіяльний народний хор “Нескорені” під керівництвом Богдани Сімович, учасниками якого є чимало
залізничників, нещодавно відзначив своє 20-річчя, а згодом у Львівському органному залі колектив представив
концертну програму, присвячену 95-річчю створення
Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).
У виконанні колективу прозвучали відомі стрілецькі
пісні “Ой у лузі червона калина”, “Там на горі, на Маківці”,
народна пісня “Повіяв вітер степовий” та інші. Виконував
хор “Нескорені” й пісні січових стрільців – поетів Левка
та Богдана Лепких, Романа Купчинського. Особливе
місце в концертній програмі присвятили хорунжій Олені
Степанівні, яка була першою у світі жінкою, офіційно зарахованою на військову службу у званні офіцера.

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці
із 90-річчям!

Миколу Михайловича ТРИНОЩУКА
із 80-річчям!

Михайла Яковича ГОДОВАНЦЯ

Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото автора
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 №412936, видане
ВП “Вокзал Чоп” у 2012 р. ЧОРЕЙ О.Ю.
● Посвідчення ЛВ №472391 (2012 р.) та
приміський квиток ф.4 №008032 (2013 р.), видані
ВП “Стрийська дистанція колії” РАПІТІ М.Я.

ПОГОДА

Прогноз погоди на 6-12 грудня
Упродовж 6-12 грудня на більшій частині території залізниці будуть складні погодні умови. У п’ятницю та на вихідні часом сніг, вдень
– мокрий сніг, у п’ятницю вночі та вранці на Закарпатті та у горах
місцями сильні опади, у неділю на більшій частині території залізниці
переважно невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Пориви вітру 9-14
м/с, місцями штормовий вітер – 21-26 м/с, хуртовини, снігові замети.
Температура 6-7 грудня вночі 0-5° морозу, вдень у суботу від 2° морозу до 3° тепла. 7 грудня близько нуля, у горах вночі 5-10°, вдень
0-5° морозу. У неділю вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1°
тепла, у горах вночі місцями 9-12°, вдень 1-6° морозу. У понеділок
посилення снігопадів, сильний вітер, хуртовини, снігові замети, ожеледиця. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3°
тепла, у горах вночі 8-14°, вдень 1-6° морозу.
У вівторок вдень сніг припиниться, температура вночі 5-10°,
вдень 2-7° морозу, у горах вночі 10-15°, вдень 5-10° морозу. У
середу вночі без опадів, вдень, починаючи з Волині, на решті території сніг, мокрий сніг, місцями хуртовини, ожеледь, ожеледиця.
Температура вночі 7-12°, вдень 0-5° морозу, у горах вночі 13-18°,
вдень 4-9° морозу. У четвер переважно невеликий, у горах помірний сніг. Температура вночі 0-5° морозу, вдень близько нуля, у горах, на Тернопільщині, Івано-Франківщині, Буковині вночі місцями
6-11°, вдень 0-5° морозу.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь щастя й сили посилає!
Хай завжди ведеться з легкої руки
На добрі і довгі безхмарні роки!

Рада ветеранів ремонтного вагонного депо Здолбунів
щиро вітає пенсіонерів з ювілеєм,
який виповнився у листопаді
із 80-річчям!

Любов Тихонівну БАБІК
Ольгу Павлівну ШИМЧУК
із 70-річчям!

Надію Степанівну ГОЛОВАЧ
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день!
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

