ПРИВІТАННЯ

Донька Юлія, онука Олена, син Олександр
та невістка Марія щиро вітають люблячу
маму і бабусю, колишнього інженера І категорії
Рівненської дирекції залізничних перевезень

Колектив станції Славсько щиро вітає чергову по станції

Людмилу Олександрівну ВЕЛИЧКО

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 радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина
На многії та благії літа!

із 75-річчям!
Ювілей – це не просто свято,
Хай же серце працює завзято!
Ювілей – це роки Ваші зрілі,
Мудрий досвід у кожному ділі!
Матусю, бабусю, голубко єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина!
Спасибі Вам, мамо, за ніжне тепло,
За людяність Вашу, за Ваше добро!
Колектив відділу з організації тендерних закупівель
вітає начальника сектора із закупівлі послуг

Олену Володимирівну БРИЖАК

із Днем народження!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії!
Усмішок глибоких, як дно океану,
Й міцного кохання – без меж і обману!

Ярославу Петрівну ГОВДИШ
із 45-річчям!

Колектив служби статистики щиро вітає
інженера відділу аналізу графіка руху поїздів

Наталію Ігорівну ГРИЦЬКО
із Днем народження!
Хай квітнуть у серці трояндами ніжно
Надія, любов і палкі почуття!
Хай буде яскравим, завжди дивовижним
І дуже щасливим все Ваше життя!
Куди б не вів життєвий шлях,
Хай лиш до щастя доля повертає,
І кожна мить, неначе птах,
Крилом любові й ласки обіймає!
Колектив та профспілковий комітет
ВП“Львівська дистанція зв’язку”
вітають електромеханіка електрозв’язку

Батьки, рідні, друзі та родина щиро вітають
головного бухгалтера ВП “Стрийська дистанція колії”

Миколу Степановича ДУТЧАКА

Тараса Едуардовича СОРОЧАКА

із 50-річчям!

та розподілювача робіт

Юлію Василівну ГАВРИЛЮК
із одруженням!
Вам, молодята, у цей день бажаємо
Усього, що найкращого у 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!
Колектив станції Сколе щиро
вітає електромеханіка

Володимира Богдановича ПОЯСНИКА
із 50-річчям!
Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
Тож хай у Вас їх буде ще багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Хай Бог пошле іще багато років,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №525783, видане ВП “Локомотивне депо ЛьвівЗахід” у 2013 р. РИСАКУ В.В.
● Приміський квиток ф.4 №002741, виданий квитковим бюро
ст. Мукачево у 2013 р. БУДОГАЗІ О.А.
● Посвідчення ЛВ №518207, видане ВП “Господарська служба” у
2013 р. АНТОНІВ Н.І.
● Приміські квитки ф.4 №001282 та №002417, видані квитковим бюро
ст. Мукачево у 2013 р. СВЕРДУНУ В.В.
● Приміський квиток ф.4 №001291, виданий квитковим бюро
ст. Мукачево у 2013 р. ЩАДЕЮ В.В.
● Приміський квиток ф.4 №001255, виданий квитковим бюро
ст. Мукачево у 2013 р. ДОВГЕНКУ Б.Я.
● Посвідчення ЛВ №483005, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Чернівці” (Івано-Франківськ) у 2013 р. МИХАЙЛИШИНУ М.В.
● Посвідчення ЛВ №462883, видане ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2012 р. СТИК Р.М.
● Посвідчення ЛВ №419171, видане ВП “Івано-Франківська дистанція
колії” у 2011 р. ВАРИШУ С.В.
● Посвідчення ЛВ №462924, видане ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2012 р. РОМАНІВ Г.О.
● Посвідчення ЛВ №450272, видане ВП “Львівський завод залізобетонних конструкцій” у 2011 р. ФЕСЮКУ І.Д.
● Посвідчення ЛВ №475098, видане ВП “Львівський завод залізобетонних конструкцій” у 2013 р. ЗАВИДІВСЬКОМУ І.А.
● Посвідчення ЛВ №427004, видане ВП “Ужгородська дистанція водопостачання” у 2011 р. МУЩИНЦІ В.М.
● Посвідчення ЛВ №0176543, видане ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у 2002 р. ПІШТІ М.Д.

З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!
Хай Господь усюди з Вами буде,
А Божа Матір Вас візьме під свій покров,
Хай Вас шанують й поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!
Колектив станції Клепарів вітає секретаря

Ірину УШКО
та її нареченого Назара
із одруженням!
Хай казка весільна триває роками,
І щастя й кохання завжди будуть з вами!
Хай усе вам вдається, будуть будні не сірі,
Хай вам любо живеться у достатку і мирі!
Колектив господарської служби вітає оператора
комп’ютерного набору 2 категорії

Ларису Андріївну ШУШПАНОВУ
із 55-річчям!
Радісно друзям сьогодні складати
Щирі вітання в знак славної дати!
Хай подарує здоров’я Вам доля,
Усміх не зникне з обличчя ніколи!
Рада ветеранів війни і праці Коломийського
залізничного вузла вітає колишніх
працівників, ветеранів праці
із 80-річчям!

Марію Дмитрівну МЕЛЬНИЧУК
із 60-річчям!

Миколу Володимировича КОЛОДІЯ
Хай кожен день дарує радість,
Нехай про Вас забуде старість!
Здоров’я Вам, любові, сили,
Безмежно світлих небосхилів!
Хай Бог Вас оберігає від біди
Сьогодні, завтра і завжди!
ОГОЛОШЕННЯ

ВП “Моторвагонне депо Тернопіль” має потребу в
укомплектуванні вакантних посад:
– у цеху Ходорів: мийника-прибиральника рухомого
складу (2 штатні одиниці), слюсаря з огляду та ремонту локомотивів на ПТО (3 штатні одиниці), машиніста насосних
установок 3 розряду (1 штатна одиниця), машиніста піскодавальної установки 2 розряду (1 штатна одиниця);
– у Тернополі – оператора котельні (1 штатна одиниця)
Прийом на вакантні посади здійснюватиметься шляхом
переведення працівників з інших підрозділів залізниці.
За інформацією звертатися за тел. 47-22-29.

Колектив служби контролю та внутрішнього
аудиту вітає старшого ревізора служби

Ліану Цезарівну СЛОБОДЯНУ
із ювілеєм!
Прийміть у цей день вітання найкращі!
Бажаєм здоров’я, любові і щастя,
Щоб лихо й тривоги Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай в житті Вашім щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає!
Дружина Люба, дочка Оксана, невістка Оксана, онуки Ірина
та Олег вітають люблячого чоловіка, батька і дідуся

Ярослава Захаровича ТОПІЯ
із 60-річчям!
Прожито немало на білому світі,
Та з нами, рідненький, надалі живіть!
Хай сонечко в Ваше віконечко світить,
І радує серце висока блакить!
Весна відшуміла своїм буйним цвітом,
Вже літечко стелить свої килими,
Та діти й онуки Вам нині радіють,
Бо всі Вас шануємо й любимо ми!
Всміхніться, дідусю, хай долі тривоги
Минають Ваш теплий та затишний дім!
До Вас не забудем дороги ніколи,
А нині вітаєм сімейством усім!
Керівництво та профспілковий комітет вагонного
депо Ужгород вітають слюсаря вагонів ППВ Батьово

Йосифа Йосифовича УНОКА
із 50-річчям!
Бажаємо удачі, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли до тла!
Щоб жить – не тужити до ста літ вдалося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!
Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю –
Усього найкращого щиро бажаєм!
Колектив служби статистики щиро вітає
ревізора контрольно-ревізійного відділу

Віктора Володимировича СОСНУ
із Днем народження!
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

Прогноз погоди на 18 – 24 жовтня
Упродовж 18-24 жовтня на більшій частині території залізниці після
похолодання на вихідні з початку наступного календарного тижня повернеться тепло.
У п’ятницю хмарно з проясненнями, вночі переважно на Буковині,
Тернопільщині, Івано-Франківщині, вдень на більшій частині території
невеликий дощ, мряка. Уночі та вранці місцями туман. Температура
вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°, на Закарпатті 18-23° тепла, у горах місцями вдень 10-15° тепла. У суботу вночі місцями невеликі опади, вдень
без опадів. Температура вночі 0-5°, на поверхні ґрунту, у горах і в повітрі
приморозки 0-3°, на Закарпатті вночі 7-12° вище нуля, вдень 19-24° тепла, у горах місцями вдень 10-15° тепла. У неділю без опадів. Вітер місцями поривчастий. Температура вночі близько нуля, у горах місцями 13° морозу, на Закарпатті 0-5° тепла, вдень 11-16° вище нуля, на Волині,
Рівненщині, Тернопільщині, Буковині місцями вдень 9-12° тепла.
У понеділок без опадів, лише на Волині та Рівненщині дощитиме. Температура вночі 3-9°, вдень 12-17°, у прикарпатських областях
місцями до 19° тепла. Надалі переважатиме суха та тепла погода.
Температура у вівторок вночі 4-9° вище нуля, у горах місцями 1-3°,
вдень 14-19° тепла, у середу-четвер вночі 6-11° вище нуля, вдень
15-20° тепла, у прикарпатських областях місцями до 22° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Колектив служби локомотивного господарства висловлює щирі співчуття провідному інженеру служби
локомотивного господарства Роману Богдановичу
Головачевському, його рідним та близьким з
приводу тяжкої втрати – смерті батька Богдана
Володимировича.
Розділяємо горе та біль втрати.
Колектив та профспілковий комітет ВП “Бродівська
дистанція колії” висловлюють щирі співчуття начальнику Бродівської дистанції колії Володимиру Івановичу
Жаку з приводу смерті матері Марії Ільківни.

