ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишнього бухгалтера вагонного депо Коломия

Ольгу Іванівну ДЕМЧУК
із 60-річчям!
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!

Колектив та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Ужгород” щиро вітають колишнього розподілювача
робіт ПТО Чоп вагонного депо Ужгород

Колектив та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Ужгород” щиро вітають молоде подружжя – оглядача
вагонів ПТО Лавочне вагонного депо Ужгород

Йолану Дюлівну КОШУБУ

Руслана Володимировича ГАЛЬОВИЧА

із 70-річчям!

та його наречену

За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора!
Хай буде щедрим ювілейне свято!
Здоров’я Вам, любові і добра!

Чоловік Станіслав вітає кохану дружину,
квиткового касира вокзалу станції Львів

Колектив відділу з організації тендерних закупівель
вітає начальника сектору із закупівлі послуг

Галину Петрівну БЛАЗУНЬ

Олену Володимирівну БРИЖАК

із Днем народження, який вона святкуватиме 14 жовтня!
Хай збудеться все, що ти хочеш,
Хай збудеться все, що ти ждеш,
Хай стежка потоне в трояндах,
Якою в житті ти ідеш!
Щоб ти завжди була здорова,
Добро пізнала у житті
І щоб сміялися до тебе
Із неба – зорі золоті!

Колективи господарської служби, їдальні управління
залізниці, їдальні залізничного технікуму щиро вітають
кухаря їдальні управління залізниці

Іванну Іванівну СОСНІВКУ
із 40-річчям, яке вона святкуватиме 14 жовтня!
Хай Господь усюди з тобою буде,
А Божа Матір бере під свій покров,
Хай тебе шанують і поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!
У справах – успіхів, везіння,
В роботі – великого горіння!
Здоров’я, небесної благодаті,
Миру й злагоди в хаті!

Колектив ВП “Тернопільська дирекція
залізничних перевезень” вітає начальника дирекції

Віталія Вікторовича САВЧУКА
із 50-річчям!
Хай добрий ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься,
Життя, мов вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться!
В житті хай завжди буде свято,
А поруч вірні друзі й доброта,
Успіхів в усьому, радості багато,
На кожну мить, на благії літа!
Бажаємо ще багато морозних зим,
Квітучих весен, радості від кожного
Прожитого дня і довгих щасливих років.
Хай успіх і повага будуть Вашими супутниками.

Колектив та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Ужгород” щиро вітають старшого оглядача вагонів
ПТО Лавочне вагонного депо Ужгород

Володимира Михайловича МАСТИЛА
із 50-річчям!
Зупинити час ніщо не в змозі
Шумує ліс, квітує буйно сад,
На Вашім сонячнім порозі
З’явились мудрі 50!
Ваш ювілей – важлива дата
Про це зараз пам’ятать не слід,
А ми вам хочем побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ!
Щоб життя завжди було у мирі
У колі друзів та сім’ї,
І хай пісні чудові й щирі
Вам веснами співають солов’ї!

із ювілеєм!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час!
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Колектив та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Ужгород” щиро вітають слюсаря ПТО Лавочне
вагонного депо Ужгород

Михайла Миколайовича РОШКОВИЧА
із 50-річчям!
50 – це зовсім небагато,
Дуже щаслива і гарна пора,
Бажаємо вам у родинне свято
Довгих років радості й добра!
Нехай над вами буде блакитне небо,
Не залишать сили на путі,
Живіть і радійте скільки вам треба
Гордо ступайте у житті!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці:
із 80-річчям!
колишнього столяра Коломийської дистанції колії

Тадея Івановича ЯГОДИНСЬКОГО
колишнього електрозварювальника
вагонного депо Коломия

Дмитра Михайловича ЛЕСЮКА
із 70-річчям!
колишню прибиральницю службових
приміщень вокзалу станції Коломия

Дарію Данилівну МЕЛЬНИЧУК
колишнього бригадира колісного цеху
вагонного депо Коломия

Дмитра Петровича ГАВРИЛЮКА
із 60-річчям!
колишнього оглядача-ремонтника вагонів ПТО станції
Івано-Франківськ вагонного депо Коломия

Дмитра Васильовича МАРУСЯКА
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
СПІВЧУТТЯ

Колектив господарської служби висловлює щирі співчуття завідуючій господарством Ользі Федорівні Штурин з приводу смерті батька
Матвіїва Федора Олексійовича.
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №419115, видане
ВП “Івано-Франківська дистанція колії”
у 2011 р. КОВБАСНЮКУ М.М.
● Приміський квиток ф.4 №008199,
виданий ВП “Локомотивне депо ЛьвівЗахід” у 2012 р. ГУТУ І.М.
● Приміський квиток ф.4 №004886, виданий ВП “Пасажирське вагонне депо
Ковель” у 2012 р. РОМАНЮКУ М.Р.
● Посвідчення ЛВ №243428, видане
ВП “Локомотивне депо Здолбунів” у
2007 р. ХОЛОДЮКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №437477 (2011 р.)
та приміський квиток ф.4 №010392
(2012 р.), видані ВП “Підзамчівська
дистанція колії” ЧИЖО С.С.

Мар’яну Василівну ВІЙТІВ
із Днем весілля!
Сьогодні ви життя з’єднали,
З’єднали долі і серця,
І на рушник весільний стали,
Щоб разом йти у майбуття!
Тож хай вас Бог благословляє
І щирі батьківські слова,
Хай лихо хату обминає
І доля буде золота!

Колектив станції Малинськ Рівненської дирекції
залізничних перевезень щиро вітає квиткового касира

Тетяну Петрівну КАЗАНСЬКУ
із 55-річчям!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Колектив станції Клевань щиро вітає начальника станції

Валентина Миколайовича КАРПОВИЧА
із 50-річчям!
У цей жовтневий день святковий
Вітання йдуть з усіх сторін,
Дозвольте й нам Вас привітати
Від колективу низький Вам уклін!
Хай доля дарує приємні хвилини
У дружньому колі, у колі родини!
Міцного здоров’я з роси і води
У нинішній день і в майбутні часи!
Тож чуйте зозулі кування щоліта
На многая, многая, многая літа!

Колектив зміни №1 станції Львів щиро вітає
складача поїздів станції Львів

Володимира Івановича МАВДРИКА
із 55-річчям!
Хай Ваші літа величаво
Цвітуть в полудневій красі,
Здоров’я міцного Вам зичимо
І радісних весен в житті!
Снаги трудової без ліку,
Пошани й добра від людей,
Щасливого й довгого віку
Бажаєм в цей радісний день!
ПОГОДА

ïðîãíîç ïîãîäè íà 12-18 æîâòíÿ 2012ð.
Впродовж 12-18 жовтня на більшій частині території залізниці переважатиме помірно тепла погода. У п’ятницю без істотних
опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 0-5°
тепла, в горах на поверхні ґрунту і в повітрі місцями заморозки
0-3° морозу. Вдень 9-14°, на Закарпатті місцями до 16° тепла. У
суботу без опадів, лише вдень на Закарпатті, Волині, у західних
районах Львівщини місцями невеликий дощ. Температура вночі
0-5° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2° морозу, вдень
10-15°, на Закарпатті 12-17° вище нуля. У неділю часом дощитиме.
Вдень, починаючи із західних регіонів залізниці, опади поступово
припинятимуться. Температура вночі 5-10°, вдень 10-15 °, на ІваноФранківщині, Буковині місцями до 17° тепла.
У понеділок-середу на більшій частині території залізниці без
істотних опадів, лише у середу, у другій половині дня, на Закарпатті
місцями короткочасний дощ. Температура дещо підвищиться: вночі
в межах 4-10°, вдень 14-20°, на Волині, Рівненщині у середу 12-16°
вище нуля. На Закарпатті вночі 6-12°, вдень 15-21° вище нуля.
Надалі очікуються короткочасні дощі. Температура вночі 8-13°,
вдень 14-19° тепла. В горах уночі 4-9°, вдень 10-15° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

