ПРИВІТАННЯ

Колектив апарату дорожнього комітету профспілки щиро
вітає голову дорожньої профспілкової організації

Андрія Андрійовича СЕНИШИНА
із Днем народження!
Хай рушниками добра і любові щедро стелить
Вам дорогу Ваша доля, нехай радість, як весняне
сонце, осяває кожен Ваш крок. Нехай здійсняться всі Ваші творчі задуми, і кожен Ваш день
буде осяяний почуттям любові та взаєморозуміння, а добре здоров’я та гарний настрій
стануть запорукою успішної праці
і благополуччя Вашої родини.

Друзі, колектив ВП “Рейкозварювальний поїзд №16”
та профспілковий комітет вітають бухгалтера

Мама, чоловік Володимир, доньки Аліна, Наталія з чоловіком Євгеном, онук Олександр, а також сестра Ольга Геген
із сім’єю, брат Василь Маринець із сім’єю вітають доньку,
кохану дружину, рідну матусю, дорогу бабусю, рідну сестру,
чергову по переїзду Мукачево

Мирославу Миколаївну ТЕЛІШЕВСЬКУ
із Днем народження!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського
залізничного вузла вітає колишніх працівників
колишнього помічника машиніста
тепловоза моторвагонного депо Коломия

Василя Дмитровича ПАНЬКІВА
із 80-річчям!

Матусю, бабусю, дружино єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина!
Спасибі Вам, мамо, за ніжне тепло,
За людяність Вашу, за Ваше добро!
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай Бог посилає Вам спокою й миру
На многії й благі щасливі літа!

колишнього слюсаря вагонного депо Коломия

Любомира Мойсейовича ГАЄВОГО
колишнього коваля вагонного депо Коломия

Василя Федоровича АНТОНЮКА

Наталію Ігорівну СЕНИШИН

Рада ветеранів Рівненської дирекції залізничних
перевезень вітає з ювілеєм ветеранів дирекції

із Днем народження!

із 90-річчям!

Миколу Михайловича РУДИКА

Купріяна Степановича САЮКА
Миколу Івановича ВІТКОВСЬКОГО

із 70-річчям!

Нехай сяють очі ніжністю,
А серце розквітне радістю,
Хай доля красива, як соняшник,
Дарує Вам щастя райдугу!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба,
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку!

Рада ветеранів війни та праці локомотивного
депо Здолбунів вітає з ювілеєм ветеранів
із 70-річчям!

Богдана Олександровича ГАНЗЕЛЕВСЬКОГО
Валентину Степанівну ДУКУ
Галину Володимирівну ЛЕБЕДІВУ
із 60-річчям!

Петра Васильовича СОЛОВЙОВА
Валентину Леонідівну ГОГОЛЬ
Нехай Вам завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

Друзі, колектив ВП “Рейкозварювальний поїзд №16”
та профспілковий комітет вітають майстра дільниці

Романа Івановича ДУЛЕБУ
із 50-річчям!
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
Нехай життя здається добрим дивом,
Цікавим, радісним, щасливим,
А плідні справи та шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми!
Щоб ріки достатку текли – не міліли!
Натхнення і настрою, щастя та сили!
ПОГОДА

із 80-річчям!

Ніну Йосипівну ДЕМИДОВУ
Аркадія Олександровича ЛІПСЬКОГО
Йосипа Пилиповича КАЛЕНЮКА
Марію Олексіївну КИРИЧУК
Уляну Андріївну КУПТЕЙ

Упродовж 31 серпня – 6 вересня на території Львівської залізниці переважатиме суха та
тепла погода. У п’ятницю без опадів. Вночі та
вранці місцями туман. Вітер південно-східний,
від слабкого до помірного. Температура вночі
6-11°, вдень 20-25°, на Закарпатті вночі 7-12°,
вдень 24-29° вище нуля. Упродовж вихідних
без опадів, тільки в неділю на Закарпатті та в
горах місцями можливий короткочасний дощ,
гроза. Вітер південно-східний – від слабкого до помірного. Температура у суботу вночі
7-12°, вдень 23-28°, на Закарпатті вночі
11-16°, вдень 25-30° тепла. У неділю вночі 10-15°, у горах
місцями 7-9°, вдень 24-29°, на Закарпатті до 30° тепла.
У понеділок-вівторок переважно без опадів.
Температура вночі 10-15°, у горах місцями 7-9°, вдень
23-28°, на Закарпатті 25-30° тепла.
Надалі поширення прохолодного повітря із північної
Атлантики обумовить у середу вдень переважно на Волині,
Львівщині, Закарпатті та в горах короткочасні дощі, місцями сильні, грози, можливий град, шквали. У четвер опади
на всій території магістралі. Температура вночі у середу
10-15°, вдень 23-28° вище нуля, на Закарпатті до 30° тепла. У четвер 15-21°, на Буковині до 22-24° тепла, у горах
11-14° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК,
начальник дорожньої геофізичної станції

Хай в добрі і здоров’ї проходять літа,
Хай повага стрічається всюди,
Хай на полі життя колосяться жита
І цінують за працю Вас люди!

Об’єднана Рада ветеранів війни та праці
Тернопільської дирекції залізничних перевезень
вітає із ювілеєм ветеранів підприємств дирекції

із 70-річчям!

із 80-річчям!

Галину Митрофанівну СТЕЦЮК
Анатолія Івановича МАКСИМЧУКА
Таїсію Максимівну ТАРАСОВУ

Петра Григоровича ВАЩИШИНА
Олександру Володимирівну ЧУЧМАН
Ярославу Михайлівну СЕЛЕПЕЙ
Василя Андрійовича КОРБИЛА

із 60-річчям!

Марію Лаврівну ГРИГОР’ЄВУ
Лідію Василівну ЛАТИШЕВУ
Людмилу Олексіївну ВАСИЛЬЧУК
Хай радість приходить на ваші пороги,
Хай світлі вам стеляться завжди дороги!
Життя хай триває, як квіти прекрасні,
Хай будуть усюди вам успіхи рясні!

Миколу Михайловича КАНАРСЬКОГО
із 50-річчям!
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 №276971, видане ВП “Мукачівська дистанція
сигналізації і зв’язку” у 2008 р. БЕНЦІ Т.М.
● Посвідчення ЛВ №374230, видане ВП “Пасажирське вагонне
депо Чернівці” у 2010 р. ЛЕХКАРУ М.Р.
● Посвідчення ЛВ №405303, видане ВП “Колійна машинна
станція №124” у 2009 р. БОДНАРУКУ В.П.
● Посвідчення ЛРЗ №0154, видане ПРЗ “Львівський локомотиворемонтний завод” у 2011 р. ПЕТРУСЮ Р.П.
● Посвідчення ЛВ №441533 та приміський квиток ф.4 №008212,
видані ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у 2012 р. ДРАЛІ Б.Б.
● Посвідчення ЛВ №465024, видане ВП “Моторвагонне депо
Львів” у 2012 р. СТЕФАНИШИН О.А.
● Посвідчення ЛВ №462692, видане ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень” у 2011 р. ПОСТОВІЙ І.З.
● Приміський квиток ф.4уч. №007007, виданий ВП “Стрийська
дистанція колії” у 2011 р. МАЦЬКОВИЧУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №349326, видане ВП “Стрийська дистанція
колії” у 2008 р. ХОМИНУ Ю.В.
● Посвідчення ЛВ №453867, видане ВП “Стрийська дистанція
колії” у 2011 р. ЗАЩИКУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №469064, видане ВП “Львівська дистанція
захисних лісонасаджень” у 2012 р. ВЕНЦЕЛЮ І.Р.
● Посвідчення ЛВ №455624, видане ВП “Пасажирське вагонне
депо Ковель” у 2011 р. РОМАНЮКУ М.Р.
● Посвідчення ЛВ №482874, видане ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” (Івано-Франківська дільниця) у 2012 р.
БЕРЕЗОВСЬКІЙ Г.М.
● Посвідчення ЛВ №431163, видане ВП “Ужгородська дистанція сигналізації і зв’язку” у 2011 р. НІМЦІВ Г.П.
● Посвідчення ЛВ №488671, видане ВП “Пасажирське вагонне
депо Львів” у 2011 р. МАРКУ В.С.
● Посвідчення ЛВ №424976, видане ВП “Пасажирське вагонне
депо Львів” у 2011 р. ВОЙТИКУ А.З.
● Посвідчення ЛВ №479244, видане ВП “Моторвагонне депо
Здолбунів” у 2011 р. КУХАРЦЮ О.М.

із 70-річчям!

Ярославу Григорівну ВОЛОЩУК
Ірину Іванівну КАВУ
Іррадіона Семеновича СЕРДЮКА
із 60-річчям!

Колектив станції Пишківці Тернопільської дирекції
залізничних перевезень щиро вітає начальника станції

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

П р о г н оз п о год и н а
3 1 с е р п н я - 6 ве р ес н я 2 0 1 2 р .

колишнього майстра
ПТО вагонного депо Коломия на станції Надвірна

Галину Іванівну КУПРИК
Світлану Іванівну МОТЕЛЮК
Михайла Івановича ГАПА
Іванну Василівну КОНДРАТИШИН
Михайла Петровича КОХАНА
Бажаємо вдачі, добра і тепла,
Незгоди людські хай не чинять Вам зла,
І тільки все добре в житті щоб велося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!

ВП “МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ПОЇЗД №61”
пропонує послуги з виконання наступних видів робіт:
● Зведення несучих та огороджувальних конструкцій
будівель і споруд.
● Зведення, ремонт прогонових конструкцій і опор залізничних, автодорожніх, міських та пішохідних мостів, шляхопроводів, естакад, галерей, тунелів.
● Забивання паль, подача бетону на висоту бетононасосом
НВТ60С-1413Д3.
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