ПРИВІТАННЯ

Юрія Томашовича ВУЙЦІКА

Чоловік Петро, донечка Катя і синочок
Владиславчик вітають кохану дружину, дорогу,
люблячу маму, чергову по станції Хриплин

із 60-річчям!

Оксану Василівну ЧИГРОВУ

Колектив станції Хирів вітає електрика станції

На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата!
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро до Вас щоднини прибуває!
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина
На многії та благії літа!

Колектив станції Хирів вітає
чергового стрілочного поста

Олега Миколайовича ТЕРЛЕЦЬКОГО
із 30-річчям!
Усього найкращого ми Вам бажаєм,
Хай з горем ніколи не стрінетесь Ви,
Хай радість усюди Вас зустрічає,
І друзі вірні будуть поруч завжди!
Хай квіти кохання встеляють дорогу,
Якою Ви йдете у вирій буття,
А Господь Бог по милості наділить
Ще довгих, довгих літ, щасливу світлу мить!

Колектив відділу телекомунікаційних систем і мереж
передачі даних ВП “Інформаційно-обчислювальний
центр” вітає свого колегу, старшого електромеханіка

Єгора Івановича ГЕЛЯ
із 60-річчям!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує осінь нам святковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!

Колектив Інформаційно-обчислювального центру зі
щирими побажаннями міцного здоров’я, оптимістичного настрою та моря приємних турбот вітає
колишнього начальника відділу станційних технологій,
невтомного патріота та турботливого керівника,
вмілого організатора та гарного сім’янина

Мирона Михайловича БИЦЯ
із 65-річчям!
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!

Колектив служби статистики щиро вітає ревізора
Рівненського відділу служби статистики

Олександра Вікторовича ЛАХТІНА
із Днем народження!
Нехай життя здається добрим дивом,
Цікавим, радісним, щасливим,
А добрі справи та шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми!
Щоб ріки достатку текли – не міліли!
Натхнення і настрою, щастя та сили!

із 30-річчям!
З Днем народження вітаєм,
Від серця й від душі бажаєм
Всміхатись так, щоб сонце усміхалось,
Щоб квіти в лузі уклонялись!
Щоб взимку теж співали солов’ї,
Щоб мир і злагода були в сім’ї!
Щоб настрій був бадьорим і завзятим,
Щоб завжди з Вами було тільки свято!

Батьки, рідні, друзі та колектив дільниці діагностики
ВП “Самбірська дистанція колії” щиро вітають
начальника дільниці діагностики

Володимира Ігоровича ЯКІМЦЯ
та чергову по переїзду

Катерину Михайлівну ГАБУДУ
із одруженням!
Щастя Вам бажаєм, молодята,
І кохання цілий океан!
Щоб добра нажили Ви багато
Та по дітях виконали план!
Щоб своє гніздечко будували
І любились, наче голуби,
Щоб подружні Ваші дні минали
Без печалі, смутку та журби!

Колектив господарської служби
вітає працівників служби

Колектив та профспілкова організація ВП “Львівська
дистанція зв’язку” вітають
електромеханіка зв’язку

Ярослава Івановича СНЄДУ
та електромеханіка радіозв’язку

Ігоря Івановича ПЕЛЕЩАКА
із 60-річчям!
Повиростали діти, як квіти у дворі,
І 60-ліття вже стало на порі!
Не збавилось любові, не збавилось тепла,
Мудріше стало слово, щирішою душа!
Дозвольте ж привітати Вас з ювілеєм щиро
І щастя побажати, і спокою, і миру!

Колектив апарату безпеки руху поїздів та автотранспорту
щиро вітає першого заступника
головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту

Сергія Вікторовича ПЕРЕРВУ
із 40-річчям!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Хай вміється, можеться і удається,
Здоров’я міцного, щастя без краю –
Усього найкращого ми Вам бажаєм!
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб щастя й здоров’я Ви мали без ліку,
Щоб радістю й миром були Ви багаті,
Щоб горя і смутку не знали у хаті!
ТЕЛЕАНОНС

Телеканал

День тижня

Час виходу

Руслана Михайловича СЛЮСАРЯ

Івано-Франківське
ОТБ “Галичина”

Субота

21:40

Тетяну Ігорівну ПОГОДІНУ

Івано-Франківське
ОТБ “Галичина”

Неділя

08:40

та

із одруженням!
Вам, молодята, у цей день бажаємо
Усього, що найкраще в серці маємо!
Хай виправдовує життя усі Ваші надії,
Хай втілюються задуми і здійснюються мрії!
Хай Ваша молодість ніколи не минає,
І не минають щастя, радість і добро,
Хай вічними гостями дім Ваш заселяють
Кохання, злагода і двох сердець тепло!

Тернопільська обласна П’ятниця
державна телерадіокомпанія (ОДТРК)

19:45

Тернопільська ОДТРК

Понеділок

18:30

Рівненська ОДТРК

Неділя

15:50

Колектив та профспілкова організація ВП “Львівська
дистанція зв’язку” вітають

Рівненська ОДТРК

Вівторок

08:50

Волинська ОДТРК

П’ятниця

22:45

начальника дистанції

Волинська ОДТРК

Субота

10:00

Володимира Богдановича НЕЧАЯ
та заступника начальника дистанції

Телеканал ZIK

Субота

21:45

Мирона Михайловича ОЛИВКА

Телеканал ZIK

Неділя (кабельна мережа)

19:45

із Днем народження!

Телеканал ZIK

Вівторок

13:30

Телеканал ZIK

Середа (кабельна мережа)

10:05

Хай ладиться скрізь – на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
ОГОЛОШЕННЯ

ВП “Експлуатаційне вагонне депо
Тернопіль” має потребу в укомплектуванні
вакантних посад: комірника, водія автотранспортних засобів, інженера депо (по одній штатній одиниці).
Прийом на вакантні посади здійснюватиметься шляхом переведення працівників з інших підрозділів залізниці.
За інформацією звертатися
за телефоном 23-94.
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №402998 (2010 р.) та
приміський квиток ф.4 №011597 (2013 р.),
видані ВП “Львівська дистанція захисних
лісонасаджень” ВАСИЛИШИН Н.Ф.
● Посвідчення ЛВ №414946, видане
ВП “Колійна машинна станція №123” у
2012 р. ПОДЛЄСНІЙ М.А.
● Посвідчення ЛВ №470261 (2012 р.)
та приміський квиток ф.4 №003897
(2013 р.), видані ВП “Вокзал Ужгород”
МИГАЛКУ Ю.В.

Закарпатська ОДТРК

Субота

21:45

Закарпатська ОДТРК

Неділя

15:45

ТОВ “Міська телерадіо- Субота
компанія “Чернівці”

18:45

ТОВ “Міська телерадіо- Понеділок
компанія “Чернівці”

08:30

ПОГОДА

Прогноз погоди на 13-19 вересня
Упродовж 13-19 вересня на більшій частині території залізниці переважатиме нестійка погода. У п’ятницю дощі – від
помірних до сильних, грози. Температура вночі 9-14°, вдень
12-17°, на Івано-Франківщині, Буковині до 19° тепла, на
Закарпатті 17-22° вище нуля. У суботу хмарно з проясненнями, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 5-10°,
вдень 15-20° тепла. У неділю мінлива хмарність. Температура
вдень 19-24°, на Закарпатті 22-27° тепла. У горах уночі 2-4°,
вдень 10-15° вище нуля.
У понеділок місцями невеликий дощ. Температура вночі
6-11°, вдень 18-24° тепла. У вівторок короткочасні дощі.
Температура вночі 8-13°, вдень 12-17°, на Тернопільщині,
Буковині, Івано-Франківщині 16-21° тепла. У середу вдень на
більшій частині території залізниці без опадів. Температура
вночі 3-8°, вдень 11-16° тепла. У четвер невеликий дощ можливий тільки на Закарпатті та в горах. Температура вночі 3-8°,
вдень 13-18° вище нуля, на Закарпатті, Буковині та ІваноФранківщині 17-22° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

