ПРИВІТАННЯ

Колектив та профспілковий комітет ВП “Львівська
дистанція електропостачання” щиро вітають
начальника виробничо-технічного відділу

Дарію Степанівну КУЗЬ
із 50-річчям!

Колектив ВП “Львівська дистанція зв’язку” вітає головного бухгалтера

Наталію Олександрівну
ВИНОГРАДОВУ
із Днем народження!

Нехай безмежно Вам щастить!
І буде успіх, буде перемога!
І встелена трояндами дорога!
І неповторна буде кожна мить!

Хай світлою буде життєва дорога,
Любов – від людей і ласка – від Бога!
В небеснім просторі, де світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Мати Господня зі своїм сином
Несе для Вас щастя земне!

Колектив cлужби статистики
щиро вітає начальника служби

Трудовий колектив Центру науково-технічної інформації
і бібліотечно-бібліографічного обслуговування щиро вітає
завідувача студії відеозапису

Юліана Юліановича ОЩІПКА
із 40-річчям!
Бажаєм радості й достатку,
Чистого неба і тепла,
Жити Вам в злагоді й порядку,
Щоб доля щедрою була!
У справах – успіхів, везіння,
В роботі – великого горіння!
Здоров’я, небесної благодаті,
Миру й злагоди у Вашій хаті!

Олександра Івановича СКИГАРА
із Днем народження!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, щастя, успіхів, надії!

Колектив ВП “Служба колії” щиро вітає начальника
Колійної машинної станції №125 Дубляни

Віктора Федоровича БОНДАРЧУКА
із 60-річчям!

Колектив та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Ужгород” сердечно вітають мийника-прибиральника
ППВ Батьово вагонного депо Ужгород

Бейло Бейловича ОМБОДІ
із 50-річчям!

В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя –
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та молода і радісна душа!

Організація ветеранів Управління Львівської залізниці вітає
колишнього інженера інформаційно-обчислювального центру

Катерину Петрівну МАЛЯВСЬКУ
із 60-річчям!

Добра і радості бажаєм,
Здоров’я Вам на всі літа!
Хай сонце весело Вам сяє
І квітне в серці доброта!
Хай світять Вам життєві далі,
Хай обминає Вас журба!
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра!

Вітаємо щиро в День ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею,
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!

Колектив фінансово-економічної служби вітає подружжя

Ігоря та Марії ДУДИ

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників:
колишнього прибиральника виробничих приміщень
моторвагонного депо Коломия

Марію Іванівну КРИВЕНЬ
із 70-річчям!
колишнього прибиральника території
вокзалу станції Коломия

Мирослава Михайловича СТЕФАНЦІВА
із 60-річчям!

із народженням сина!
Діточки, як квіточки, коло вас ростуть,
Бузьок знову дитинча в дім до вас приніс!
Хай здоровеньке росте, радує батьків,
Побажаєм йому щастя і солодких снів!

Бабуся Марія, дідусь Василь, мама Наталя, тато Олег, хресна
мама Олена, брат Богданчик щиро вітають дорогого внука,
люблячого сина і брата – студента 2 курсу Львівського
технікуму залізничного транспорту

Володимира Олеговича ЛИТВИНА
із Днем ангела та із 16-річчям!
Вперед до мрій своїх завітних йди,
Тебе очікують пригоди й нагороди!
Фортуна поруч тебе буде йти,
І ти досягнеш успіху завжди!

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!

Колектив вокзалу станції Львів, квиткові касири
приміського сполучення щиро вітають квиткових касирів

Надію Іванівну КУЛЬГАВЕНЮ
Степанію Адамівну ГРУШКУ
Зеновію Ярославівну ОЗИМКО
із ювілеєм!

Мама Оксана, бабуся Наталя, дружина Оксана, донечка Діаночка,
сім’я Парамуд і вся велика родина щиро вітають люблячого
сина, внука, коханого чоловіка і турботливого татка,
доброго зятя, економіста з МТЗ Львівської дистанції колії

Володимира Володимировича
МАТКОВСЬКОГО
із 30-річчям!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю –
Усього найкращого щиро Тобі ми бажаєм!

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла,
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Земної радості, любові і тепла!
ПОГОДА

Ïðîãíîç ïîãîäè íà
27 ëèïíÿ – 2 ñåðïíÿ 2012 ð.
На більшій частині території залізниці
переважатиме дуже тепла, проте нестійка
погода. У п’ятницю без опадів, на Закарпатті
та в горах часом дощі, грози. Температура
вночі 12-17°, вдень 27-32°, на Волині,
Рівненщині до 33° тепла, у горах місцями
20-25° вище нуля.
На вихідні переважно на Закарпатті та
в горах, у неділю і на Львівщині короткочасні
дощі, грози. Температура вночі 15-20°, у горах
місцями 10-14° вище нуля, вдень 26-31°, місцями 32°, на Волині та Рівненщині 28-33° тепла.
У понеділок-вівторок буде нестійка погода з короткочасними дощами, грозами.
Температура вночі 14-20°, у горах 11-13°
тепла, вдень у понеділок 26-31°, на Волині,
Рівненщині при проясненнях до 33° тепла,
у вівторок до 22-27°, на сході Закарпаття,
Рівненщині, Тернопільщині, Буковині місцями
до 29° тепла. Надалі переважатиме нестійка
погода, місцями з короткочасними дощами,
грозами. Температура вночі 12-17°, вдень 2228° вище нуля, при проясненнях місцями до
30°, у горах 19-24° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК,
начальник дорожньої геофізичної станції

СПІВЧУТТЯ

Колектив Дорожнього центру стандартизації, метрології та експертизи висловлює
щире співчуття інженеру 1-ї категорії Неллі
Леонідівні Вішталюк з приводу непоправної
втрати – смерті матері. У цей скорботний час
поділяємо Ваш біль і сумуємо разом з Вами.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
(Закінчення. Поч. на 7 стор.)

● Посвідчення ЛВ №488241, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у
2011 р. ЗАЯЦЬ Г.Р.
● Посвідчення ЛВ №419357, видане
ВП “Івано-Франківська дистанція колії”
у 2011 р. ПРОВАЛЬНОМУ В.В.

Колектив cлужби статистики щиро вітає провідного
інженера відділу аналізу графіка руху поїздів служби

Марту Юріївну ДЗЯДЕВИЧ
із Днем народження!

Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаємо!

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
вітає диспетчера поїзного відділу перевезень

Івана Івановича ВАСЬКІВА
із 50-річчям!

У Вас минає славна дата,
Прожито стільки щедрих днів,
Отож дозвольте привітати
І побажати здоров’я доброго на сотню літ!
Хай світить Вам щаслива доля,
Хай оминає Вас журба!
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра!

Колектив ВП “Мостобудівельний поїзд №63” щиро вітає
колишнього начальника мостопоїзда №63

Сергія Дмитровича БАРСУКА
із 50-річчям!
Хай Господь усюди з Вами буде,
А Божа Матір бере під свій покров,
Хай Вас шанують й поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!

Колектив відділу з організації тендерних
закупівель вітає економіста відділу

Марину Михайлівну МАГОМЕДРАСУЛОВУ
із Днем народження!
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії!
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки!

Колектив cлужби статистики щиро вітає начальника
відділу контрольно-ревізійної та аналітичної роботи

Ігоря Анатолійовича ХОМІЧЕНКА
із Днем народження!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Й багато в ній буде любові й тепла!

Колектив служби локомотивного господарства щиро вітає

Марію Іванівну ГОЛДАК,
Наталію Володимирівну ГРЕЧИН
із ювілеєм!
До сотні літ без горя і журби,
Від гір, від сонця, від калини,
Бажаєм благ земних з роси й води,
Здоров’я, щастя, радості й тепла
На многії і благії літа!

Колектив фінансово-економічної служби вітає подружжя

Юрія та Ольги ЗАЛІЗНЯКІВ
із народженням донечки!
Зичимо їй від всієї душі
Доброї долі і щастя в житті!
Нехай з її веселим сміхом
У дім приходить радість і втіха!

