ПРИВІТАННЯ

Колектив відділу з організації тендерних закупівель
вітає економіста І категорії відділу

Марину Михайлівну
МАГОМЕДРАСУЛОВУ
із Днем народження!
Нехай завжди тобі всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки!
Щоб проліском ніжним життя твоє квітло,
Весною буяла в душі доброта,
Любові, добра тобі, чистого неба
І просто – людського тепла!

Вдячна пацієнтка – колега Наталія Миколаївна
Караванова – щиро вітає лікаря від Бога,
добру, мудру людину, завідувача реанімаційного
відділення відділкової лікарні станції Рівне

Степана Касьяновича РУДИКА
із ювілеєм!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя –
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та молода і радісна душа!
Ласки – від Бога, від людей – добра
На многії, многії, многії літа!

Організація ветеранів Управління Львівської залізниці вітає
учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни,
колишнього оператора служби локомотивного господарства

Марину Прокопівну ОНОШКО
із 90-річчям!
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка щира осяє чоло!
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт –
Вам жити бажаємо многая літ!

Колектив служби статистики
щиро вітає начальника служби

Олександра Івановича СКИГАРА
із Днем народження!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі!
Хай Ваша молодість ще довго квітне,
Усмішка сяє на устах,
І лиш хороше, радісне, привітне
Вам у житті перетинає шлях!

Рада ветеранів війни та праці Рівненської дирекції
залізничних перевезень вітає із ювілеєм ветеранів дирекції
із 80-річчям!

Уся родина – батьки, дружина, брат – із найщирішими
побажаннями вітають інженера-технолога
ВП “Івано-Франківські дорожні механічні майстерні”

Євгенію Олександрівну ПОМЕРНЮК

Миколу Михайловича СІДЛЯРЧУКА

із 60-річчям!

із 30-річчям!
Як вогонь – завжди горіти,
Душею й серцем не старіти,
Жити довго та щасливо!
На роботі тільки успіх,
Вдома – радості та усміх,
Щоб молодість процвітала,
І доля тебе шанувала!

Похресниця Христина та вся родина Гуляк із особливою
теплотою вітають хресного тата, кума та надійного друга

Ігоря Львовича БІЛИНСЬКОГО
із ювілеєм!
В День народження Твій ми з тобою радієм
І сердечно бажаєм, щоб збулись Твої мрії!
Щоб пливло Тобі щастя з роси і води,
Щоб жить – не тужить і не знати біди!
А якщо б посумніти довелося на мить,
Пам’ятай, що про Тебе турбуємось ми!

Дружина Надія, донечка Мартуся і синочок Віталій
вітають коханого чоловіка, дорогого і люблячого татуся

Юрія Васильовича КУЛЯВЦЯ
із Днем народження!
В День народження бажаємо
Радості, сонця й тепла,
Щоб завжди усміхалися очі,
І душа молодою була!
Нехай життя квітує буйним цвітом,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!

Галину Михайлівну БАЙДУ
Тетяну Іванівну ЧЕРНІК
Віру Миколаївну ДРЮЧЕНКО
Євгенію Олексіївну ДУЖУК
Тетяну Василівну ЗУБОК
Нехай щастя буде у Вашому домі,
І радість нехай з Вами буде завжди!
Здоров’я міцного й щасливої долі
Нехай Господь Бог дасть на довгі роки!

Рада ветеранів війни і праці
Коломийського залізничного вузла вітає
колишніх працівників, ветеранів праці
із 90-річчям!

Петра Матвійовича МАЛИШКА
із 80-річчям!

Івана Васильовича АНДРІЙЦЯ
із 60-річчям!

Марію Василівну ЛЕВИЦЬКУ
Любов Степанівну ФАКУС
Хай віра, надія й любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №402811, видане ВП “Львівська
дирекція залізничних перевезень” у 2010 р.
ІВАНЦІВУ І.О.
● Посвідчення ЛВ №392552, видане ВП “Локомотивне
депо Здолбунів” у 2010 р. БЕДНАРУКУ О.В.
● Посвідчення ЛВ №429598, видане ВП “Дистанція
сигналізації та зв’язку ст. Львів” у 2011 р. ЛОЇШУ І.Й.
● Посвідчення ЛВ №484621, видане ВП “Дистанція
сигналізації та зв’язку ст. Львів” у 2011 р. БІДІ В.Ю.
● Приміський квиток ф.4 №000344, виданий
ВП “Львівська дистанція електропостачання” у 2012 р.
СОРОЦІ К.В.
● Посвідчення ЛВ №494350, видане ВП
“Івано-Франківська дистанція колії” у 2011 р.
МАНУКОВУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №423009, видане ВП “Пасажирське
вагонне депо Львів” у 2009 р. ВАТРАЛЬ М.М.
● Посвідчення ЛВ №504991, видане ВП “Самбірська
дистанція колії” у 2013 р. ЧОРНІЙ Л.С.
● Посвідчення ЛВ №457024, видане ВП “Вагонне
депо Ковель” у 2013 р. ПЕТРОСЮКУ Ю.М.
● Посвідчення ЛВ №472239, видане ВП “Стрийська
дистанція колії” у 2012 р. КАСПРІВУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №431790 (2010 р.) та приміський
квиток ф.4 №007993 (2013 р.), видані ВП “Стрийська
дистанція колії” КУРИЛУ Р.Я.

Рада ветеранів ВП “Локомотивне депо Львів-Захід”
вітає учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни

Марину Прокопівну ОНОШКО
із 90-річчям!

Хай мудрість літ не стане тягарем
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!

Колектив служби статистики щиро вітає
провідного інженера відділу методології

Марту Юріївну ДЗЯДЕВИЧ
із Днем народження!
Бажаєм Вам, щоб кожне привітання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага та визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!

Колектив Дорожньої лабораторії автоматики,
телемеханіки та зв’язку щиро
вітає начальника вагона-лабораторії

Олексія Юрійовича САВЧЕНКА
із 60-річчям!
Сьогодні рівно шістдесят у Вашому житті минає,
А скільки їх ще на шляху, про це ніхто не знає!
Зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,
Щоб усіх на сторіччя могли запросити!
Щоб у чистому небі Вам сонце всміхалось,
А всі Ваші мрії та плани збувались!
Хай здоров’я, щастя і достаток
Сиплються, як з липи цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує ще багато літ!

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

Ігоря Анатолійовича ХОМІЧЕНКА
із Днем народження!
Радісно друзям сьогодні складати
Щирі вітання в знак славної дати!
Хай щастя й здоров’я дарує Вам доля,
Усміх не зникне з обличчя ніколи!

Почесний ювілей Івана Дюлая
На початку липня відсвяткував 80-річний ювілей
Іван Юрійович Дюлай зі села Горонда Мукачівського
району Закарпатської області – залізничник зі 40-річним стажем, заслужений працівник транспорту УРСР.
20-річним юнаком Іван Дюлай прийшов на залізницю.
Працював кранівником електрокозлових кранів спочатку
у дистанції вантажно-розвантажувальних робіт, згодом в
Євро-ТЕВ у Чопі. Чимало нелегких випробувань було на
його професійному шляху, однак за будь-яких обставин Іван
Юрійович керувався у роботі принципами порядності, справедливості та взаємодопомоги. Фаховість у роботі помітило
і вище керівництво – Івана Дюлая нагороджено медалями
та орденами за заслуги у роботі. У 1993 році Іван Юрійович
вийшов на заслужений відпочинок, однак не перестав цікавитися життям магістралі. Уже 20 років про всі події на залізниці Іван Дюлай дізнається з газети “Львівський залізничник”. До речі, передплачує галузеву газету Іван Юрійович,
відколи працює на залізниці – із 1953 року.
Із почесним ювілеєм батька та дідуся Івана Юрійовича
Дюлая привітала велика родина. За святковим столом лунали найщиріші побажання міцного здоров’я та ще довгихдовгих і щасливих років життя.
Многая літа ювіляру!
Анастасія САВЧИН
ПОГОДА

Прогноз погоди на 26 липня – 1 серпня
Упродовж 26 липня – 1 серпня на більшій частині
території залізниці переважатиме дуже тепла, часом
спекотна погода. У п’ятницю місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер під час грози поривчастий. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28° тепла, на
Закарпатті 26-31°, у горах місцями вночі 8-10°, вдень
20-25° тепла. У суботу переважно без опадів, вітер
слабкий. Температура вночі 12-17°, у горах місцями 811° тепла, вдень 25-30°, на Закарпатті 27-32° тепла.
У неділю-понеділок без опадів. Вітер змінний,
слабкий. Температура вночі 12-17°, місцями до
20° тепла, у горах місцями 8-11°. У неділю вдень 26-31° тепла,
на Закарпатті 29-34°, у понеділок – 28-33°, на Закарпатті та на
крайньому заході залізниці – до 34° тепла. У вівторок-середу
– грозові дощі, місцями зливи, град, шквали. Температура вночі
15-20°, вдень у вівторок 25-30° тепла, на Закарпатті, Рівненщині,
Тернопільщині, Івано-Франківщині, Буковині місцями 31-34°. У середу – 22-27°, на Закарпатті 26-31° тепла. У четвер місцями короткочасні дощі, гроза. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°, на
Закарпатті 25-30° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

