ПРИВІТАННЯ

Дочка Оксана, син Василь з дружиною Русланою, внук
Роман щиро вітають турботливу маму, люблячу бабусю

Поважний ювілей – 90-річчя – відсвяткувала 8 грудня
ветеран праці Тернопільського вокзалу Ганна Йосипівна
Липовецька. Залізничниця із 24-річним стажем – перша,
хто відсвяткував таку дату за всю історію існування
вокзалу станції Тернопіль.
Зі святом ювілярку привітали представники адміністрації,
профспілкової організації та Ради ветеранів вокзалу. Згідно
з колективним договором, до 90-річчя Ганна Йосипівна отримала дві мінімальні пенсії, а також у подарунок – грошову
премію від профкому.
Свою робітничу діяльність Ганна Йосипівна розпочала на
залізниці у 1956 році. Понад два десятиліття трудилася на
різних посадах, зокрема черговою кімнат відпочинку, технічним працівником оранжереї.
Незважаючи на поважний вік, ювілярка і зараз цікавиться
життям залізниці, залюбки перечитує “Львівський залізничник” та “Вісник профспілки”.
Ганна Йосипівна була розчулена увагою, зі сльозами на
очах подякувала гостям та пригостила їх святковим тортом.

Наталію Іванівну ЛЕВКІВ
із 55-річчям!
Бажаємо здоров’я міцного –
Без нього не милі ніякі діла,
В здоров’ї – багатство і радість,
І більшого щастя нема!
Всього, що прекрасного є у житті,
Від щирого серця бажаємо всі.
Хай щастя завжди панує у домі,
І радість хай буде завжди,
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!
Майстер та колектив думпкарної вертушки 9205
ст. Чернівці колійної машинної станції №124
вітають машиніста думпкарної вертушки

Ігоря Олексійовича ЦАПА

Любов БАТАЛКІНА, голова профкому вокзалу станції Тернопіль
ПРИВІТАННЯ

Колектив господарської служби щиро
вітає інженера з охорони праці

Колектив служби охорони праці щиро вітає інженера
з охорони праці господарської служби

Олену Вікторівну МАТРОСОВУ

Олену Вікторівну МАТРОСОВУ

із ювілеєм!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії!
Колектив служби локомотивного господарства
вітає секретаря начальника служби

Марію Михайлівну КРИВ’ЯК
із Днем народження!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
З Днем народження!
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 нове місце дислокації за адресою: м. Львів, вул. Талліннська, 69а (район Левандівки).
Телефони для довідок: 226-19-22, 226-19-29, 226-19-24.

із ювілеєм!
Шановна Олено Вікторівно!
Щиро вітаємо Вас із ювілеєм.
Бажаємо вам і надалі залишатись
людиною невичерпної енергії. Хай
світла доля дарує Вам міцне здоров’я,
щастя, у сім’ї – добро, злагоду,
в помислах, діях – мудрість.
Хай завжди на життєвому
шляху Вас супроводжують
успіх та удача, зігріває тепло
людської вдячності за добрі
справи, зроблені Вами. Благополуччя Вам
на довгі роки!
Сектор охорони праці ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень” та інженер з охорони праці
служби перевезень вітають інженера
з охорони праці господарської служби

Олену Вікторівну МАТРОСОВУ
із 50-річчям!
Щоб доля Вам лиш щастя дарувала,
Щоб лихо до Вас дороги не знало,
Щоб мрії Ваші збувались завжди,
І щастя своє щоб змогли зберегти!
Хай буде здоров’я міцне, мов граніт,
Хай шлях життя встеляє ясен цвіт!
Хай наші щирі привітання
Звучать для Вас не менше сотні літ!
Рада ветеранів війни і праці Коломийського
залізничного вузла вітає ветерана праці,
колишнього майстра моторвагонного депо Коломия

Василя Онуфрійовича ЛУКАЩУКА
із 80-річчям!
В цей радісний день, в це ювілейне свято
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я, щастя й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла!

із 55-річчям!
Нехай дороги стеляться крилато
І будуть чисті й рівні як струна,
І 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!
Дружина Лариса, син Андрій, невістка Світлана,
онук Олександр і донька Галина сердечно вітають
дорогого чоловіка, батька і дідуся, заступника начальника
станції Івано-Франківськ на станції Хриплин

Миколу Олександровича ЄНА
із 60-річчям!
Нехай душа у Тебе не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом ласкаве сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
Щоби жилося легко і щасливо,
І плідні були справи та шляхи,
І хай життя здається добрим дивом
На всі Творцем даровані роки!
Ласки – від Бога, добра – від людей
На многії-многії-многії літа!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 13-19 грудня
Упродовж 13-19 грудня на більшій частині
території залізниці очікується переважно суха та
доволі м’яка погода. У п’ятницю та впродовж вихідних хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь, на
дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі від
0 до 5° морозу, на Закарпатті 3-8° нижче нуля, у горах 7-12° морозу. Вдень від 1° морозу до 4° тепла, на
Закарпатті та у горах від 4° морозу до 2° тепла.
У понеділок-четвер опадів не очікується.
Вночі та вранці місцями стелитимуться тумани.
Температура вночі коливатиметься у межах від 0 до
5°, при проясненнях подекуди до 7° морозу, у горах
6-11° нижче нуля. Вдень від 1° морозу до 5° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Свідоцтво про право на спадщину за законом №52569395, видане Городоцькою державною нотаріальною
конторою у 2012 р. РОДИК К.В.
● Посвідчення ЛВ №392756, видане ВП “Локомотивне депо Здолбунів” у 2010 р. САВОНЮКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №453876, видане ВП “Стрийська дистанція колії” у 2011 р. КРИШТАЛЮ М.Б.
СПІВЧУТТЯ

У розквіті сил від нас пішла чесна і щира людина,
справжній фахівець і добрий товариш – начальник відділу кадрів ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці”
ТРУТ Георгій Васильович.
У ці жалобні дні працівники відокремленого підрозділу
“Пасажирська служба” глибоко сумують та висловлюють
щире, глибоке співчуття рідним, близьким та друзям
покійного. Світла пам’ять про Трута Георгія Васильовича
назавжди збережеться в наших серцях.
Колектив та профспілковий комітет Львівського коледжу транспортної інфраструктури висловлюють щирі
співчуття близьким та рідним з приводу смерті колишнього викладача коледжу
ШЕВЧЕНКА Всеволода Васильовича.
Нехай світла пам’ять назавжди залишиться у серцях
усіх, хто його знав, любив і поважав.

Працівники служби кадрової та соціальної
політики глибоко сумують з приводу передчасної смерті прекрасного спеціаліста, доброго та
чуйного керівника – начальника відділу кадрів
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці”
ТРУТА Георгія Васильовича
та висловлюють щирі співчуття рідним і
близьким покійного. Поділяємо біль втрати з усіма, хто знав, любив і поважав Георгія
Васильовича.
Колектив та профспілковий комітет
Львівського коледжу транспортної інфраструктури висловлюють щирі співчуття майстру виробничого навчання Володимиру
Володимировичу Оліярнику з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

