ПРИВІТАННЯ

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

Ганну Андріївну ГАЛАЙ
Ніну Дмитрівну БАЖЕНОВУ
Неонілу Федотівну РУКІНУ
Катерину Іванівну ОЛЕНИЧ
Марію Іванівну КОТИК
із 75-річчям!

Людмилу Олександрівну ВЕЛИЧКО
Ольгу Кирилівну ПОБЕРЕЖНУ
із 70-річчям!

Антоніну Петрівну ШВЕДУ
Сергія Радіоновича ДУБИНУ
Миколу Михайловича ЧИГРИНЮКА
із 60-річчям!

Євгенію Євстафіївну КОРОЛЬ
Ніну Антонівну КУПЧИШИНУ
Надію Володимирівну НИКИТЮК
Світлану Василівну ЗУБОК
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 вічна, нестаріюча душа!
Організація ветеранів управління Львівської залізниці
вітає з ювілеєм пенсіонерів
із 70-річчям!

Софію Владиславівну БАБЯК
Надію Євстафіївну ВЛАСОВУ
Марію Степанівну СТЕЦЬКО
із 60-річчям!

Олену Леонідівну ВІЛК
Аллу Анатоліївну ШУШПАНОВУ
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!
Рада ветеранів моторвагонного депо Львів вітає
колишнього машиніста електропоїзда

Романа Васильовича КУЛЬЧИЦЬКОГО
із 60-річчям!
Бажаємо миру та світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щирості серця, людської поваги!
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає з ювілеєм
ветеранів праці дирекції
із 90-річчям!

Клавдію Василівну КАЙГОРОДОВУ
Наталію Василівну ВОВК
із 80-річчям!

Парасковію Іллінічну ЛУКУ
Софію Іванівну МЕЧЕРЖАК
Казимира Володимировича ДЕЦА
із 70-річчям!

Людмилу Євгенівну ІВАНОВУ
Марію-Магдалину Мігалівну КРАВЧУК
Орисю Григорівну ЛУКОМСЬКУ
Наталію Миколаївну АНДРАЩУК
Богдана Миколайовича КАРАНЬКА
Ярославу Олексіївну НИКОЛЯК
Ганну Йосипівну ХОМЯК
із 60-річчям!

Любов Володимирівну КОХМАН
Марію Андріївну ДРИМАЛОВСЬКУ
Ганну Михайлівну КОВАЛЬ
Надію Михайлівну ВАСИЛЕЦЬ
Марію Степанівну НОСАЛЬ
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Закарпатська регіональна Рада ветеранів війни та
праці Ужгородської дирекції залізничних перевезень
вітає із ювілеєм ветеранів дирекції
із 80-річчям!

Йосипа Юрійовича СОЧКУ
Марію Олексіївну СЕЛЕХМАН
із 70-річчям!

Енева Яношовича КОЧІША
Варвару Іванівну ГОТЬКО
Михайла Михайловича КОГУЧА
Іштвана Йожефовича МОЛНАРА
Мигаля Ласловича СЕВЧА
Єлізавету Андріївну ТОВТ
із 60-річчям!

Івана Івановича ПАЛЧЕЯ
Ілону Ернестівну МИХАЙЛОВСЬКУ
Олену Василівну МИКУЛІН
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання та успіхи вінчають!
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.
СПІВЧУТТЯ

Ужгородська територіальна профспілкова
організація та профспілковий актив висловлюють щирі співчуття головному бухгалтеру теркому профспілки Раїсі Миколаївні Нуждак та
її сім’ї у зв’язку з передчасною смертю свекрухи Нуждак Катерини Іванівни.

Батько, дочка Ліда з чоловіком Юрієм і кохана
дружина Галина вітають машиніста
моторвагонного депо Коломия

Дмитра Івановича ТОРОУСА
із 50-річчям!
Нехай душа у Тебе не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом ласкаве сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
Щоби жилося легко і щасливо,
І плідні були справи та шляхи,
Щоб життя здавалось добрим дивом
На всі Творцем даровані роки!
Ласки від Бога – добра від людей
На многії-многії-многії літа!
Колеги по роботі з моторвагонного депо Львів вітають
провідника пасажирського вагона

Марію Іванівну ПАРИЛО
із виходом на пенсію!
У цей прекрасний день
Хай доля Вам сміється журавлина,
Поля розлогі колосом цвітуть,
Нехай червоні ягоди калини
Щасливу осявають путь!
Нехай дає наснаги Вам земля,
Десятки літ ще мріяти, любити!
Хай рідна пісня серце окриля,
В здоров’ї й радості багато літ прожити!
Колектив ВП “Центр професійного розвитку персоналу
Львівської залізниці” щиро вітає
головного бухгалтера

Остапа ВОЙЦЕХОВСЬКОГО
та економіста 2-ї категорії

Тетяну ГОЛУБЕЦЬ
із одруженням!
Достаток, щастя і кохання
Хай будуть поруч повсякчас!
Нарешті справдилось бажання,
Яке повік з’єднало вас!
В одне злилися ви серцями і стали вдвох на рушничок!
І ми бажаєм вам з роками гарненьких, милих діточок!
Медовий місяць хай триває все ваше радісне життя!
Любов і ніжність не зникає, чекає світле майбуття!
Колектив станції Підзамче щиро вітає
оператора при черговому по станції

Оксану Миколаївну СВИСТУН
із Днем народження!
Хай щастя і радість Вам ллються рікою,
Щоб Ви не стрічались ніколи з журбою!
Хай пісня дзвінка виграє на вустах,
Хай смутку не буде ніколи в очах!
Колективи технічного відділу та сектора майнових та
земельних ресурсів ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” вітають інженера технічного відділу

Віктора Степановича КОГУТАНИЧА
із ювілеєм!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 25 – 31 жовтня
Упродовж 25-31 жовтня на більшій частині території залізниці
утримуватиметься тепла погода. У п’ятницю хмарно з проясненнями, вночі та вранці місцями невеликі опади дощу. Температура
вночі 6-11°, вдень 15-20° вище нуля, на Закарпатті 17-22° тепла, у
горах уночі 5-7°, вдень 12-17° тепла. Упродовж вихідних без опадів.
Температура вночі 6-11°, вдень 16-21° тепла, у горах уночі 4-6°,
вдень 10-15° вище нуля.
У понеділок без опадів, лише на Волині, Рівненщині та Закарпатті
місцями невеликий дощ. Температура вночі 7-12°, вдень 15-20° вище
нуля. У вівторок на більшій частині території залізниці невеликий
дощ. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°, на Івано-Франківщині,
Буковині до 22° тепла. У середу без істотних опадів, тільки ввечері на
Волині та в західних районах Львівщини невеликий дощ. Температура
вночі 5-10°, вдень 12-17°, на Закарпатті до 14-19° тепла.
У четвер дощові маси поширюватимуться із західних регіонів на
решту території магістралі. Очікується пониження температури: вночі
4-9°, вдень 7-12°, на Закарпатті 11-16° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

