ПРИВІТАННЯ

Колектив станції Сколе щиро вітає прибиральницю

Раїсу Онуфріївну ГАНЮК

Племінник Руслан, його дружина Оксана, діти
Ростик і Василина щиро вітають

Марію Василівну КОНДУР

із 55-річчям!

із 50-річчям!

Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг!
Бажаєм Вам століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю ту сотню літ,
І внуків всіх ще одружити,
Й благословити правнуків у світ!

Дозвольте Вас сьогодні привітати,
Бо день такий буває раз в житті!
Здоров’я, щастя щиро побажати
На все життя, на довгий, довгий вік!
Нехай життя бурхлива течія
Не втопить корабля Ваших Надій,
І допоможе Господь Бог
У здійсненні всіх заповітних мрій!

Чоловік Петро, донька Ольга сердечно вітають
кохану дружину та найкращу маму – секретаря
ВП “Хустська дистанція колії “

Валентину Василівну ХОРУЖЕНКО
із ювілеєм!
З Днем народження вітаєм
І бажаємо тобі:
Будь щаслива ти безкрайньо –
Ти найкраща на землі!
Щоб була завжди такою,
Променіла щоб красою,
У достатку щоб жила
І щасливою була!

Батьки, дружина Надія, доньки Ірина та Оленка і брат Тарас із
сім’єю щиро вітають дорогого сина, коханого чоловіка,
люблячого батька, хорошого брата та надійну людину по життю

Чоловік Михайло, син Сергій з дружиною Наталею і внуком Артемом,
донька Оксана з чоловіком Андрієм та внучками Наталією і Поліною
вітають кохану дружину, дорогу маму та найдорожчу бабусю

Любляча родина вітає турботливу маму,
дорогу бабусю, колишнього поїзного диспетчера
дільниці Львів–Ходорів–Мостиська

Володимира Федоровича ГАРГАЯ

Марію Василівну КОНДУР

Мирославу Володимирівну СТЕФАНИШИН

із 50-річчям!

із 55-річчям!

із 45-річчям!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, 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!

Зичимо ще літ багато,
Радості, ні крихточки біди,
Щоб життя для Вас було, як свято,
Й дарувало посмішку завжди!
Хай береже Вас Мати Божа
Від злих людей і різних бід,
Хай дасть здоров’я і поможе
Прожити в щасті многа, многа літ!

Служба локомотивного господарства
вітає головного інженера служби

Володимира Федоровича ГАРГАЯ
із Днем народження!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!

Колектив фінансово-економічної служби
щиросердно вітає начальника відділу

Мирославу Йосифівну ЧЕМЕРИНСЬКУ
із ювілеєм!
Ваші роки – то Ваш скарб, їм ціни немає!
Кожен рік багато варт, всі про це ми знаєм!
Вашу мудрість знаєм ми, цінимо Ваш досвід,
Шана в Вас поміж людьми і поваги досить!
Тож прийміть уклін від нас, щирі слова шани,
Всякий день й усякий час гордимось ми Вами!
Дружина Стефа, син Євген, донька Неля, невістка Надія, онуки
Вероніка, Ольга, Георгій, Анна, правнуки Анна та Сергійко вітають
дорогу їм людину, чоловіка, батька, дідуся та прадідуся

ПОГОДА

Георгія Миколайовича САВУ

ïðîãíîç ïîãîäè íà 22-28 êâiòíÿ 2011ð.
Упродовж 22-28 квітня на більшій частині
території залізниці утримуватиметься
переважно суха, помірно тепла погода. У
п’ятницю без істотних опадів, лише в горах подекуди невеликий короткочасний дощ.
Температура вночі від 0 до 5° тепла, вдень
15-20°, на Закарпатті до 18-23°, в горах
13-15° вище нуля. Упродовж вихідних без
опадів, тільки здебільшого на Закарпатті
та в горах місцями невеликий короткочасний
дощ, можлива гроза. Температура вночі 1-6°
тепла, вдень 14-19°, на Закарпатті в суботу 17-22°, у
неділю 15-20° вище нуля. У горах уночі місцями близько
нуля, вдень 10-15° тепла.
Наступного календарного тижня погода істотно
не зміниться. На більшості території залізниці без істотних опадів, лише у вівторок-четвер переважно на
Закарпатті та в горах місцями короткочасний дощ,
гроза. Температура вночі 1-7°, на Закарпатті 4-9° тепла, вдень 15-22°, на Закарпатті до 24° тепла. У горах
уночі місцями близько нуля, вдень 10-15° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

із 70-річчям!
Ми любим Вас дуже і щиро вітаєм,
Найкращі бажання в цей день посилаєм,
Низенько вклоняємось, просимо в долі,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі!
За кожного з нас – хто далеко, хто близько
Всі Ваші тривоги і світлі думки,
Спасибі за все і уклін Вам низенький,
Здоров’я і щастя на довгі роки!

Колектив служби колії щиро вітає начальника
ВП “Коломийська дистанція колії”

Дмитра Васильовича МУРМИЛЮКА
із 60-річчям!

Хліба на столі, щастя у житті,
Від сонця тепла, від людей добра,
Радості у хаті і друзів багато!
Нехай Вам віднині і далі щасливо живеться!
Нехай лиш добро та достаток у домі ведеться,
Хай люди за працю і щирість
Вас завжди шанують,
Хай сили прибуде, здоров’я зміцніє
На щедрі і мирні, на многі літа!

Трудовий колектив ВП “Коломийська дистанція колії”
щиро вітає начальника дистанції колії

Дмитра Васильовича МУРМИЛЮКА
із ювілеєм!

Сталеві рейки грають, як струна,
Вони у Вашій долі і надіях,
Вогонь душі віддали Ви сповна,
Тим коліям, що йдуть від Коломиї!
Хай повниться добром весняна мить,
Радіє серце кожної хвилини,
Ми Вам бажаєм ще сто років жить,
Отим життям, що наче потяг лине!
Як хтось почує металевий стук
І позивні дрезини хриплуваті,
То Вас запрошує керманич Мурмилюк
На ювілейне неповторне свято!

Колектив господарської служби щиро вітає ветерана
праці, почесного залізничника, колишнього заступника
начальника господарської служби

Колектив ВП “Служба електропостачання”
щиро вітає начальника відділу експлуатації

Георгія Миколайовича САВУ

Вадима Павловича ДМИТРЕНКА

із 70-річчям!

із 50-річчям!

Хай дні ідуть з повагою й любов’ю
Серед людської шани та хвали,
І проживіть у доброму здоров’ї
Хоча би до столітньої пори!
Хай сили та наснаги прибуває,
Нехай душа не осипає цвіт,
У серці радість не вгаває,
І хай Вам Бог допомагає!

Бажаємо Вам, шановний Вадиме
Павловичу, здоров’я, благополуччя,
бадьорості духу, сімейного затишку, любові та поваги від рідних,
близьких та колег по роботі.
Нехай доля й надалі буде прихильною до Вас, даруючи радість,
життєву наснагу та довголіття!

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Приміський квиток ф.5 №005308, виданий Львівським технікумом залізничного транспорту у 2010 р. ТУРИК К.В.
● Посвідчення ЛВ №441699, видане
ВП “Локомотивне депо Ковель” у 2010 р.,
права управління тепловозом №678707
(1991 р.) та посвідчення 2-го класу класифікації №250562 (2010 р.), видані управлінням залізниці ІВАНУСІ П.П.
● Посвідчення ЛВ №272403, видане
ДЗ “Вузлова лікарня станції Королево” у
2007 р. ДУБЛЯК М.В.
● Посвідчення ЛВ №346810, видане ДЗ
“Вузлова лікарня станції Королево” у
2007 р. ЛЕШКО Т.В.
● Посвідчення ЛВ №427443, видане
ВП
“Інформаційно-обчислювальний
центр” у 2010 р. БОЛДИР Т.В.

Колектив відділу з організації тендерних закупівель висловлює щирі співчуття економісту відділу Наталії Олегівні
Діденко з приводу тяжкої втрати
– смерті батька ЖИДЕЦЬКОГО
Олега Владиславовича.

За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива йде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Хай Божа Мати Вас охороняє
Від всяких негараздів і від бід,
Хай тільки радість множиться віднині,
Живіть у щасті ще багато літ!

Колектив Першої служби висловлює щирі співчуття рідним та
близьким у зв’язку з передчасною
смертю колишнього інженера
відділу спецзв’язків ІТЗІ Першої
служби –
ЖИДЕЦЬКОГО Олега
Владиславовича.

Адміністрація та профспілковий
комітет ВП “Львівська дистанція електропостачання” висловлюють щирі
співчуття колишньому заступнику начальника дистанції Сергію Івановичу
Самодурову у зв’язку з передчасною
смертю його дружини – САМОДУРОВОЇ
Тетяни Костянтинівни.

