ПРИВІТАННЯ

Колектив Господарської служби щиро вітає
сортувальника поштових відправлень

Колектив Господарської служби щиро
вітає експедитора служби

Трудовий колектив та профспілковий колектив
ВП “Коломийська дистанція колії” щиро вітають секретаря

Ольгу Анатоліївну ПОКРОВСЬКУ

Валентину Костянтинівну ШАНДРІВСЬКУ

Марію Олексіївну СТАСЮК

із 50-річчям!

із 55-річчям!
Хай кожен день дарує радість,
Нехай про Вас забуде старість!
Здоров’я Вам, любові, сили,
Безмежно світлих небосхилів!
Хай Бог Вас оберігає від біди,
Сьогодні, завтра і завжди!

Шумлять літа, як на вітру тополі,
А в тих літах — і сонце, і дощі.
Ми Вам бажаєм, щоб було доволі
І щастя, і веселощів в душі!
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоб у роботі ладилося все!
За справи добрі хай шанують люди,
А в дім хай доля затишок несе!

Любляча дружина Галина, сестра Надія з чоловіком,
племінники Валерій та Катерина зі своїми сім’ями
щиро вітають хорошого чоловіка, прекрасного
сім’янина, чудову людину, почесного залізничника,
заслуженого працівника транспорту України

Дружина Ірина, син Василь-Ярослав щиро вітають
коханого чоловіка, прекрасного батька

Ярослава Петровича ІГНАЦЕВИЧА

Петра Лук’яновича ОБЛАПІНСЬКОГО

із 45-річчям!
та люблячого сина і дорогого брата

із 80-річчям!

Павла Ярославовича ІГНАЦЕВИЧА
із 18-річчям!

В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я на многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік!
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяться знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!

Хай втіляться в життя усі надії,
Здійсняться задуми і світлі щирі мрії!
Хай доля буде світла і ласкава,
Хай щастя буде справжнім і рясним!
Земля щоб гарні квіти дарувала,
А небо було мирним і ясним!

Колектив Господарської служби щиро вітає
прекрасну людину, хорошого сім’янина, чуйного
керівника, почесного залізничника, начальника служби

В’ячеслава Борисовича ПЕТРОВА
із Днем народження!

Миколу Кузьмича КОСОВАНА
із Днем народження!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай у житті все удається!
Хай доля зачарує Вам світ
Здоров’ям, щастям, миром і натхненням!
Щоб Ви прожили многая літ
Під Божим і людським благословенням!

Станіслава Федоровича ГАНЬКОВИЧА
Ми Вам бажаєм довго жити,
Щоб внуки виросли – гей-раз!
Щоб мали Ви кого любити,
І щоб любили міцно 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!..

Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми!
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

● Посвідчення ЛВ №390761, видане
ВП “Моторвагонне депо Коломия” у 2009 р.
ЯРЕМЧУКУ П.І.
● Посвідчення ЛВ №412761, видане
ВП “Вагонне депо Здолбунів” у 2011 р.
ТВЕРДОХЛІБУ Д.П.

Рада ветеранів війни та праці пасажирського вагонного депо
Львів вітає ветерана війни та праці, учасника бойових дій
Великої Вітчизняної війни, почесного залізничника
із 85-річчям!
Відходять роки – не біда,
В природі не завжди цвітіння.
Немало віддано труда,
Здоров’я, сил, душі горіння!
І в нагороду за свій труд,
За розум, вміння і терпіння
Хай буде щастя і добро,
І завжди Божеє благословіння!

Колектив та профспілковий комітет
ВП “Служба матеріально-технічного постачання”
щиро вітає начальника служби

Олександра Володимировича БОРЕЙКА

Олександру Миколаївну ОЛЕКСІЙ

Нехай зоря щаслива Вам сіяє,
Нехай здоров’ям Вас втішають днини,
Літа зародять радістю й добром!
До Вас, як до прекрасної людини –
Схиляємось душею і чолом!
Везіння Вам великого бажаєм,
Здобутків гарних, сили на сто літ!
Нехай Вам сам Господь допомагає
Зробити кращим непростий цей світ!

та директора ВП “Будинок побуту”
із Днем народження!
Хай ладиться скрізь – на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас –
Все світле, хороше, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя вирує стрімкою рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує ще довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

ПОГОДА

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 13-19 ëèïíÿ 2012 ð.
Упродовж 13-19 липня на більшій частині території залізниці переважатиме нестійка погода. У п’ятницю без опадів, тільки
в горах вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура
вночі 9-14°, вдень 20-25° тепла, на Закарпатті 24-29°
вище нуля.
На вихідні місцями короткочасний дощ, гроза, у неділю
на Закарпатті вдень грозові дощі, в окремих районах сильні зливи. Під час грози шквалисті пориви вітру до 15-20 м/сек.
Температура вночі 11-17°, у горах місцями 10-14°, вдень у субо-

ту 23-28°, у неділю 21-26°, на Закарпатті 24-29° вище нуля. У
понеділок переважно вдень короткочасні дощі, гроза, в окремих
районах сильні зливи, град, шквали. Температура вночі 10-15°,
вдень 16-22°, на сході магістралі 20-25° тепла. У вівторок-середу час від часу короткочасні дощі, у середу подекуди з грозою.
Температура вночі 7-12°, у горах у вівторок місцями 3-6°, вдень
16-21° тепла, на Закарпатті місцями до 22-24° вище нуля. У
четвер переважно вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Температура вночі 6-11°, вдень 21-26° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Щиро дякуємо за співчуття

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

із 55-річчям!
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!

Ігоря Михайловича ОЛЕКСІЯ

ПОДЯКА

Дружина і діти висловлюють
щиру подяку голові дорпрофсожу Львівської залізниці Андрію
Сенишину, президії дорпрофсожу,
працівникам виконавчого апарату,
колективу Бродівської дистанції
колії, її начальнику Володимиру
Жаку, службі колії, правлінню
Львівської облспоживспілки, його
голові Михайлові Ванівському, колективу Бродівської райспоживспілки, друзям і колегам по роботі, всім,
хто розділив наше горе і прийшов
провести в останню дорогу найдорожчу нам людину – чоловіка, батька та дідуся – Моренова
Юрія Сергійовича.

Віру Михайлівну ГОРАЙ

Колектив технічного відділу Ужгородської дирекції
залізничних перевезень вітає головного інженера дирекції
із 55-річчям!

Колеги та друзі щиро вітають начальника
стрілецької команди №82 ВП “Мукачівський загін
воєнізованої охорони”
із 40-річчям!

Адміністрація ВП “Ужгородська дирекція залізничних
перевезень” вітає головного інженера дирекції
із 55-річчям!

Профспілковий комітет та колектив вагонного депо
Дрогобич вітають начальника депо

Колектив станції Рава-Руська сердечно вітає
оператора при черговому по станції

Павла Тимофійовича КОВАЛЬЧУКА
Олександра Володимировича БОРЕЙКА

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині!
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

із 50-річчям!
Хай дні ідуть з повагою й любов’ю
Серед людської шани і 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!

Колектив апарату безпеки руху зі смутком і болем
зустрів звістку про раптову смерть на 31-му році життя
інженера з безпеки руху
ЯРОШИКА Ярослава Орестовича.
Серцем і душею поділяємо біль непоправної
втрати з рідними і близькими покійного, сумуємо з вами та висловлюємо найщиріші співчуття.

