ПРИВІТАННЯ

Друзі щиро вітають провідного інженера Галузевого
навчально-методичного центру охорони праці
ДТГО “Львівська залізниця”

Галину Богданівну ЮРЧИШИН
із Днем народження!

Названа сестра Наталія Караванова щиро вітає
прекрасну свою сестру – людину з великим серцем
і відкритою душею, колишнього квиткового
касира ст. Дубно

Колектив ВП “Дорожня ремонтно-експлуатаційна
автобаза” щиро вітає головного бухгалтера

Ніну Володимирівну МАРЧУК

із ювілеєм!

із 60-річчям!

Бажаємо міцного здоров’я, щастя!
Хай доля щедро обдаровує Вас і Вашу
родину злагодою, радістю, миром!
Нехай разом із святом і щоденними
буднями до Вас і Вашої оселі приходять віра, надія і любов!

Хай доля дарує тобі довгого віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку!
Хай оминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Хай береже тебе Божа Мати,
Від злих людей і різних бід!
В здоров’ї й радості прожити
Бажаю многа-многа літ!

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,
Усмішок глибоких, як дно океану,
Й міцного кохання – без меж і обману!

Ольгу Миколаївну ЯВОРСЬКУ

Колектив станції Добросин вітає працівників станції:
із 55-річчям!
технічного працівника

Десятка

З нагоди Дня медичного працівника щиро
вітаємо чудову людину, досвідченого педіатра –
лікаря від Бога

Нонну Олексіївну СИПУНОВУ!
Нехай у Вашій душі завжди співає весна, а успіх,
здоров’я і щастя будуть завжди поруч. Бажаємо, щоб
кожна мить Вашого життя була неповторною і прекрасною. Хай не залишає Вас Віра, підтримує Надія,
зігріває Любов!
Нехай чудове Ваше свято
В душі залишить добрий слід,
Прийміть від нас оцю присвяту
Й живіть, як мінімум, сто літ!
З повагою – сім’ї Петрових, Матросових, Суряк, Теслюк,
Войцеховських і Бідак

Трудовий колектив ВП “Пасажирська служба”
щиро вітає колишнього начальника відділу
організації перевезень пасажирів

Керівництво та колектив служби контролю і
внутрішнього аудиту щиро вітають заступника
начальника відділу служби

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Колектив Підзамчівської дистанції колії висловлює щирі співчуття заступнику начальника дистанції з кадрових і соціальних питань Олександру
Івановичу Волошину з приводу тяжкої втрати –
смерті батька.

Працівники виконавчого апарату дорожнього
комітету профспілки висловлюють щире співчуття
колишньому головному бухгалтеру дорожнього комітету Миколі Никифоровичу Рябокобилі з приводу тяжкої втрати – смерті дружини.

чергового стрілочного поста

Михайла Пилиповича ЛУЦИКА

Володимира Петровича ПІХА
із Днем народження!
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!

Михайла Андрійовича СКУДУ

Петра Олександровича МЕЛЬНИКА

● Посвідчення ЛВ №440843, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2011 р. ВАСЬКОВИЧ О.П.
● Службовий квиток ф.3 №011808,
виданий ВП “Підзамчівська дистанція
колії” у 2011 р. ТРИЗУБУ Р.М.
● Посвідчення ЛВ №414438, видане
ВП “Локомотвне депо Львів” у 2011 р.
та приміський квиток ф.4 №016380,
виданий квитковим бюро ст. Львів у
2011 р. ЛЯЛЬЦІ А.В.
● Посвідчення ЛВ №397885, видане
ВП “Львівська дистанція електропостачання” у 2009 р. ІВАСЕНКУ А.В.
● Посвідчення ЛВ №462054, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2011 р. КОПРОВСЬКОМУ О.А.
● Посвідчення ЛВ №377472, видане ВП “Рівненська дистанція колії” у
2009 р. ТРОФІМЧУКУ І.Д.
● Посвідчення ЛВ №455928, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель”
у 2011 р. ВИШНЕВСЬКІЙ Г.М.
● Посвідчення ЛВ №452058, видане ВП “Ківерцівська дистанція колії”
у 2011 р. та службовий квиток ф.3
№003738, виданий квитковою групою
ст. Ківерці у 2011 р. ЛОЗКУ В.І.

Петра Петровича ГРИНЮХА

Колектив ВП “Ківерцівська дистанція колії”
вітає свого керівника

Первинна профспілкова організація та колектив
вагонного депо Клепарів сердечно вітають бригадира пункту технічного обслуговування вагонів
ст. Клепарів

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

із 60-річчям!
чергового по станції

Похресник Андрій і кума Наталія із сім’єю від
усього серця вітають дорогого хрещеного
батька та кума

Керівництво та профспілковий комітет
ВП “Вагонне депо Ужгород” вітають
оглядача-ремонтника вагонів ПТО Ужгород

із 50-річчям!

Марію Миколаївну ГРИНЮХ

Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки!
Щоб радісний настрій у серці не згас,
А щедра доля усміхалась Вам не раз!

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!

Бажаємо удачі, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли до тла!
Щоб жить – не тужити до ста літ вдалося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!
Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм Ти завжди молодий,
Хоча юність вернути не в змозі!
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо,
І щоб сонце ще довго світило Тобі,
І життя було в Тебе щасливим!

Бажаєм Вам, щоб кожне привітання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!

із 75-річчям!

із 50-річчям!

із 80-річчям!

із 60-річчям!

Геннадія Івановича ГРИЦКЕВИЧА

Івана Степановича ЧУМУ

Анатолія Григоровича ПРОЦЯ

Бориса Михайловича ПУКАЧА

Колективи Першого сектора ВП “ІваноФранківська дирекція залізничних перевезень” та
органу засекреченого зв’язку щиро вітають
колишнього електромеханіка зв’язку, ветерана
праці, доброго і мудрого наставника

із 25-річчям на посаді начальника дистанції!
Нам поряд з Вами легко працювати,
Усі вершини можемо здолати,
Творити впевнено і вміло спільну справу.
За це ПОДЯКА Вам і честь, і слава!
Хай сьогоднішні наші привітання озвуться
щирістю і теплом у Вашому серці. Нехай і
надалі буде цілеспрямованою і плідною
Ваша трудова діяльність, а життєва
дорога буде встелена благодаттю,
успіхом, добрими справами, рясними
земними достатками і зустрічаються
на ній тільки добрі люди, радісні свята
і невтомні будні. Хай книга Вашого життя
складається зі сторінок щастя, розуміння і Божого
благословення. Будьте здорові, життєрадісні, бадьорі,
сповнені великих задумів, найкращих успіхів у роботі
і в житті.

ПОГОДА

ïðîãíîç ïîãîäè íà 17-23 ÷åðâíÿ 2011ð.
Впродовж 17-23 червня на більшій частині території залізниці очікується нестійка погода. У
п’ятницю буде дуже тепло: температура вночі 9-14°,
в горах місцями 7-9°, вдень 24-29°, на Закарпатті до
30° тепла. У другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза. У суботу вдень 23-28°, при проясненнях місцями до 30° тепла. Але у другій половині
дня та впродовж неділі різка зміна погоди: пройдуть
грозові дощі, що поширюватимуться із заходу на схід
території магістралі, місцями сильні зливи, в окремих районах із градом та шквалами. Вітер південнозахідний зі зміною на північно-західний помірний, поривчастий, при грозах місцями шквали 17-22 м/сек.
Нічна температура у неділю 11-16°, місцями 9-10°
вище нуля, вдень 18-23°, на Буковині, Тернопільщині
місцями 24-27° тепла.
У понеділок місцями невеликий короткочасний
дощ, гроза. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°,
в горах місцями 15-17° тепла. Надалі на більшій
частині території залізниці переважно без опадів.
Нічна температура у вівторок 5-10°, вдень 19-24°,
на Закарпатті до 26° вище нуля. У середу вдень 2328°, у четвер 25-31° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

