ПРИВІТАННЯ

Колектив ВП “Служба приміських пасажирських перевезень” щиро вітає помічника начальника служби з кадрів

Колектив фінансово-економічної служби щиросердно
вітає бухгалтера І категорії

Ольгу Євгенівну ЗВІРИШИН

Світлану Дмитрівну КУНИНЕЦЬ

із ювілеєм!

із ювілеєм!

Колектив ВП “Управління будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд №2” щиро вітає провідного інженера

Сім’ї Мокрих-Вороновських, Чорнобаїв, Куриляків щиро
вітають чудового друга, людину з великим серцем і
відкритою душею, інженера цеху експлуатації
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід”

Галину Володимирівну РУДИК
із ювілеєм!

Тамару Наумівну ЖУКОВУ
Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді,
Дорослими вже стали діти,
А Ви – душею молоді!
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!

Олександра Йосиповича БАРОНА

Івана Миколайовича ПИЛИП’ЮКА

із 75-річчям!

Адміністрація та профспілковий комітет
ВП “Івано-Франківська дистанція електропостачання”
сердечно вітають начальника

Івана Миколайовича ПИЛИП’ЮКА
із 60-річчям!
Ваш ювілей – щаслива дата.
І сумніватись тут не слід!
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід!
Отож прийміть найкращі привітання
Здоров’я, щастя та багато літ!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Даруєм Вам у цей святковий день!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла!
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Земної радості й тепла!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №382017 та приміський квиток ф.4 №017701, видані
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2011 р. МИСЬКУ І.Я.
● Посвідчення ЛВ №380242, видане
ВП “Мостобудівельний поїзд №63” у
2008 р. ШУМЦІ З.Ю.
● Приміський квиток ф.4 №004059,
виданий ВП “Львівська дистанція електропостачання” у 2010 р.
РОМАН М.-М. І.
● Посвідчення ЛВ №367935, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель”
у 2010 р. МОТИЦІ Г.П.
СПІВЧУТТЯ

Колектив служби колії висловлює глибоке співчуття головному бухгалтеру Львівської
дистанції колії Марії Олексіївні
Драч з приводу тяжкої втрати
– смерті матері.
Колектив ВП “Львівська дистанція колії” висловлює щирі
співчуття головному бухгалтеру дистанції Марії Олексіївні
Драч з приводу тяжкої втрати
– смерті матері.
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Упродовж 1-7 липня на більшій частині території
залізниці утримуватиметься нестійка погода. У
п’ятницю та впродовж вихідних дощитиме, місцями
сильні зливи, з грозою, в окремих районах із градом, в
горах сильні зливи. Нічна температура 1 липня 8-13°,
удень 14-19°, на Рівненщині 20-22°, на Закарпатті,
Буковині 19-24° тепла. 2 липня вночі 8-13°, вдень 1318°, місцями у південних регіонах 19-21° вище нуля. 3
липня вночі 4-9°, вдень 18-23° тепла.
У понеділок-вівторок час від часу короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи та град.
Температура вночі 7-13°, вдень 14-20°, при проясненнях 21-23°, на Закарпатті місцями 25° тепла. У
горах уночі місцями 3-7°, вдень 10-15° вище нуля.
Надалі дощитиме – переважно вночі місцями
вдень, згодом короткочасні дощі переважатимуть
у другій половині дня та увечері. У середу вночі 914°, вдень 18-23°, на Закарпатті 21-26°. У четвер
потеплішає відповідно на 1-3°.
ЯРОСЛАВ ГОРОДЧУК, НАЧАЛЬНИК ДОРОЖНЬОЇ ГЕОФІЗИЧНОЇ СТАНЦІЇ

Адміністрація та профспілковий комітет
ВП “Станція Тернопіль” вітає працівників станції
із 50-річчям!

Євгенія Денисовича ВИШНЕВСЬКОГО
Оператора при черговому по станції

Марію Денисівну ЧЕРНІЙ
Старшого прийомоздавальника вантажу та багажу

Василя Миколайовича ГРЕБІНЧУКА
із 55-річчям!
Оператора при черговому по станції
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ЛЬВІВСЬКИЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ
КЛУБ “ЛОКОМОТИВ”
запрошує всіх бажаючих до активних занять
фізичною культурою і спортом. До ваших послуг: зал ігрових видів спорту, тренажерний зал
для чоловіків, тренажерний зал для жінок, відкритий міні-футбольний майданчик, зал для настільного тенісу, зал для шейпінгу, зал важкої
атлетики.
Наша адреса: м. Львів, вул. Федьковича, 30
(район Привокзального ринку).
Тел. для довідок: 226-37-39.
ПОГОДА

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!

Прийомоздавальника вантажу та багажу

Заслужений авторитет, повагу в
колективі і на залізниці Олександр
Йосипович здобув за добрі справи, за
увагу до потреб та проблем працівників і ветеранів, за рішучу позицію, яку
завжди займав, захищаючи соціальноекономічні інтереси і права спілчан.
Із радістю приєднуємося до численних привітань. Низький уклін Вам,
Олександре Йосиповичу, за працю і
громадську діяльність. Бажаємо жити
довго і повноцінно. Нехай добро і щедра
доля не оминають Вас. Щиро зичимо
міцного здоров’я та усіх гараздів!
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Віру Феофілактівну БАРАН
із 50-річчям!

Колектив ВП “Служба електропостачання” щиро
вітає начальника ВП “Івано-Франківська дистанція
електропостачання”

Від душі зичимо Вам міцного здоров’я,
сімейного щастя та благополуччя, невичерпної енергії! Хай у Вашому домі завжди
панують мир, любов і тепло родинних взаємин, у серці – добро, а у справах – мудрість
та натхнення!

Колектив ВП “Управління будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд №2” щиро вітає своїх працівників
штукатура

Ольгу Євгенівну КУЙБІДУ

Президія дорожнього комітету профспілки
щиро вітає колишнього голову профкому
локомотивного депо Стрий

із 60-річчям!

Отож прийміть найкращі привітання
Здоров’я, щастя та багато літ!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей!
Найкращі всі, що до вподоби, квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла!
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Земної радості, любові і тепла!

швейцара

Розквітли троянди сьогодні для Вас
У цей ювілейний урочистий час!
Ясніше засяяло сонце в житті,
А Ви, як завжди – неповторні такі!
Тож – щастя без меж, веселих доріг,
Добра і достатку на рідний поріг!
Багато Вам звершень, досягнень, краси,
І сотню років – з води і роси!

із 55-річчям!

Марію Назарівну ТЕРЛЕЦЬКУ
із 50-річчям!

Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте!
Хай думи ніколи спочину не знають,
Хай руки, мов крила, внучат пригортають!
Хай серце тріпоче бадьоро, як нині,
Живіть до ста літ у своїй Україні!
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Як ласки від Бога, людського добра
На многії, довгі й щасливі літа!

Нехай квітнуть у серці трояндами ніжно
Надія, любов і палкі почуття!
Хай буде яскравим, завжди дивовижним
І дуже щасливим все Ваше життя!
Куди б не вів життєвий шлях,
Хай лиш до щастя доля повертає,
І кожна мить, неначе птах,
Крилом любові й ласки осіняє!
А Ви завжди лишайтесь молодою,
Живіть у щасті й радості до ста!
Хай Мати Пречиста на крилах тримає!
Ісус Христос хай Вас оберігає!

Колектив медичного пункту вокзалу ст. Чернівці
вузлової клінічної лікарні ст. Чернівці вітає
завідуючу медпунктом

Галину Василівну МОКРОУСОВУ
із 60-річчям!
Начальника вантажного району

Миколу Андрійовича КАРАСЯ
Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею – роки-журавлі,
Ось і спалахнула ювілейна свічка
Вам на ювілейному столі!
Ви не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття довгий вік!
Із ювілеєм Вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен наступний рік!

