ПРИВІТАННЯ

Служба комерційної роботи та маркетингу
сердечно вітає секретаря служби

Колектив ВП “Служба колії” вітає провідного
інженера відділу експлуатації

Весь колектив та квиткові касири приміських кас
вокзалу станції Львів щиро вітають квиткового касира

Валентину Володимирівну ТЕПЛОВУ

Наталію Миколаївну СНІГУР

Галину Іванівну ВАЦЬ

із 55-річчям!
Хай з Вами будуть успіх і добро,
Щоб радісним, легким життя було!
Бажаємо Вам щастя і достатку,
У всіх ділах удачі і порядку!
З нагоди свята зичимо Вам щиро
Здоров’я, спокою та миру,
Любові та наснаги,
Краси земної та поваги!
Колеги по роботі та куми щиро вітають оператора
при черговому по станції Лавочне

Віру ШЕПЕГУ
та її нареченого

Михайла ФЕДИНУ
із одруженням!
Щастя Вам бажаєм, молодята,
І кохання цілий океан,
Щоб добра нажили Ви багато
Та по дітях виконали план!
Щоб своє гніздечко будували
І любились, наче голуби,
Щоб подружні Ваші дні минали
Без печалі, смутку та журби!
Друзі – колишні колеги-машиністи – щиросердечно
вітають ветерана залізничного транспорту,
колишнього класного машиніста, громадського
активіста локомотивного депо Чернівці

Олександра Петровича КОВАЛЬОВА
із 80-річчям!
Летять у вічність дні невпинно
Й не повертаються назад,
Життя прожите недаремно
З юнацьких і до сивих літ!
Ти сам собі торував дорогу
Через життя від рідного порогу,
Честь залізничного роду не зронив!

із 55-річчям!
Прийміть у цей день вітання найкращі,
Бажаєм здоров’я, любові і щастя,
Щоб лихо й тривоги Вас обминали,
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 служби статистики щиро вітає інженера
відділу методології та нормативної документації

Наталію Тарасівну СВІТЕНКО
із Днем народження, який вона святкуватиме 5 січня!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії.
Сестра Марія, шваґро Василь, племінниця Ірина зі
сім’єю та племінниця Люба зі сім’єю вітають
дорогого брата та дядька

Євгена Михайловича СТЕФАНИШИНА
із ювілеєм, який він святкуватиме 6 січня!
Вам 50! І це чудова дата!
Бо скільки Вами пройдено доріг!
Душа теплом і радістю багата,
І от він, ювілей, став на поріг!
Добра та радості бажаєм,
Здоров’я Вам на всі літа,
Хай сонце повсякчас Вам сяє,
Хай квітне в серці доброта!
Хай буде щастя в Вашій долі,
Хай оминає Вас журба,
Бажаєм Вам у ріднім домі
Затишку, спокою й тепла!

Богдана Степановича КРИЖАНІВСЬКОГО

Кохана дружина Любов, донька Оксана і зять Володимир,
онучка Діанка, син Юрій від усієї душі вітають люблячого
чоловіка, турботливого батька, найкращого дідуся,
доброго зятя, хорошого свата

із 50-річчям!

Володимира Богдановича ПАРАМУДА

Колектив зміни ТО-2 ВП “Моторвагонне
депо Львів” вітає слюсаря IV розряду

Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа!
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 3-9 січня 2014 р.
Упродовж 3-9 січня 2014 року на більшій частині
території залізниці утримуватиметься переважно тепла погода. У п’ятницю-неділю хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади мокрого снігу,
мряки, вдень можливий дощ. Уночі та вранці слабка
ожеледиця, місцями ожеледь, туман. У неділю на
Тернопільщині, Буковині, Івано-Франківщині та в горах помірний, поривчастий вітер. Температура вночі
від 4° морозу до 1° тепла, місцями 4-6° нижче нуля,
вдень 1-6°, у неділю місцями в прикарпатських областях до 8° тепла.
У понеділок-вівторок невеликі опади мряки та
дощу, місцями туман. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° вище нуля. У середу-четвер
хмарно, часом дощ із поступовим переходом у мокрий
сніг, у горах – сніг. Температура вночі від 1° морозу
до 3° тепла, вдень від 0 до 5° тепла, на Закарпатті
вночі від 0 до 5°, вдень 2-7° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Колектив ВП “Тернопільська дирекція залізничних
перевезень” глибоко сумує з приводу передчасної
смерті інженера пасажирського сектора
ГЕРУСА Олега Богдановича.
Світла пам’ять про Олега Богдановича назавжди
збережеться у серцях усіх, хто його знав, любив і поважав. Поділяємо біль непоправної втрати з рідними і
близькими покійного та висловлюємо щирі співчуття.

із 60-річчям, яке він святкуватиме 5 січня!

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 Вам потрібно,
Без чого не складається життя!
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно юна, нестаріюча душа!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №461930, видане ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень” у 2013 р. ФЛИСТІ В.П.
● Посвідчення ЛВ №489204, видане ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень” у 2011 р. ЦІКАЛО В.Я.
● Посвідчення ЛВ №445069, видане ВП “Вокзал станції Львів”
у 2011 р. БАРАНУ М.М.
● Приміський квиток ф.4 №007628, виданий ВП “Стрийська
дистанція колії” у 2013 р. КРИШТАЛЮ М.Б.
● Посвідчення ЛВ №525754, видане ВП “Локомотивне депо
Львів-Захід” у 2013 р. КУЧИШИНУ О.І.
● Посвідчення ЛВ №447510, видане ДЗ “Відділкова лікарня
станції Рівне” у 2012 р. СТЕЦЮКУ Я.С.
ОГОЛОШЕННЯ

ВП “Енергозбут” ДТГО “Львівська залізниця”
інформує про вакансії за спеціальностями:
– електромеханік на Львівському регіональному відділі
(місце постійне, оклад – 3277 грн);
– електромеханік на Івано-Франківському регіональному
відділі (місце постійне, оклад – 3137 грн);
– електромеханік на Ужгородському регіональному відділі (місце декретне, оклад – 3137 грн);
– диспетчер у Львові (місце декретне, позмінне, оклад
– 2762 грн).
Прийом здійснюється за ВТП, освіта повна вища,
спеціальність “Електротехнічні системи електроспоживання”.
Телефон для довідок 6-80-41.

із ювілеєм!
Ми бажаєм від щирого серця
Сотню літ зустрічати в житті,
І щоб очі, немов дві тернини,
Були завжди веселі й ясні!
Те бажаєм, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя Ваше піснею буде,
А тій пісні – не буде кінця!
Хай завжди Вас оточує людська теплота, прихильність
друзів та радість життєвих успіхів, а доля дарує багато
світлих літ у мирі, щасті та добробуті!
Колектив станції Сокаль щиро вітає
комерційного агента

Галину Йосипівну ЛЕГЕНЬКУ
із 55-річчям!
Для Вас сьогодні посмішки, вітання,
Яскравих квітів ніжна розмаїть,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть!
Ми хочем радості і щастя побажати,
І неба чистого, як волошковий цвіт,
В житті ніколи прикрощів не знати,
Здоров’я зичимо міцного на сто літ!
З Днем народження!
Служба комерційної роботи та маркетингу
сердечно вітає начальника служби

Василя Петровича ПЕТРУШЕВИЧА
із 55-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,
Не знали б Ви тяжких турбот!
Ми Вам бажаєм довго жити,
Щоб внуки виросли – гей-раз!
Щоб мали Ви кого любити,
І щоб любили вірно Вас!
Щоб було все гаразд у роботі –
Вона, звичайно, не проста,
Щоб було все – і “за”, і “проти”,
Як компроміс – життя-буття!
Ми щиро Вас поздоровляєм!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм,
І довгі-довгії літа!..
Рада ветеранів моторвагонного депо
Львів вітає колишніх працівників депо
із 75-річчям!

Богдана Семеновича СОЗАНСЬКОГО
із 60-річчям!

Надію Павлівну КИЛИМНИК
Нехай сьогодні кожне привітання
У серці Вашому залишить добрий слід,
Прийміть від нас ці щирі побажання
Щастя безмежного на многая літ!
Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці
із 80-річчям!

Ганну Дмитрівну СЛОТВІНСЬКУ
Наталію Миколаївну ВОРСУЛЯК
із 70-річчям!

Миколу Макаровича ГУЦАЛЮКА
Мирослава Олексійовича ТКАЧУКА
із 60-річчям!

Євгена Дмитровича ЖУПАНСЬКОГО
Від щирого серця, з теплом і любов’ю
Бажаєм Вам щастя й міцного здоров’я!
У день цей січневий хай сонце Вам сяє,
І блага всілякі Господь посилає!

