ПРИВІТАННЯ

Організація ветеранів управління Львівської залізниці
вітає почесного залізничника, колишнього провідного
інженера служби вагонного господарства

Володимира Івановича МЕЛЬНИКА
із 80-річчям!
Прийміть вітання найкращі наші
І побажання в цей святковий день:
Щоб від життя була завжди лиш радість,
А ще – любов і шана від людей!
Колектив та профспілкова організація
ВП “Львівська дистанція зв’язку” вітають
старшого електромеханіка зв’язку

Володимира Івановича КУПІЧА

Керівництво та профспілковий комітет вагонного депо
Ужгород вітають слюсаря вагонів ППВ Батьово

Йожефа Лайошовича ШІМОНА
із 50-річчям!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного й добра!
Хай повниться ласкою рідная хата,
Й багато в ній буде любові й тепла!
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята!
Хай легкою буде життєва стежина
На многії та благії літа!

та електромеханіка електрозв’язку

Колектив внутрішнього цеху ПТО пасажирського
вагонного депо Львів щиро вітає бригадира цеху

Сергія Ігоровича СМИРНОВА

Володимира Генадійовича КОРОБКА

із ювілеєм!
За те, що трудились Ви довгі літа,
Хай Вас зігріває людська доброта,
Хай буде здоров’я багато!
З роси і води хай ведеться все Вам,
Хай повниться радістю хата!
В роботі хай буде удача завжди,
І друзі щоб дім не минали!
Ніколи в житті щоб не знали біди,
І діти щоб Вас шанували!
Хай огортають Вас літа теплом,
Яке із серця Вашого струмує,
І на сто років доброго здоров’я Вам
Ваш рідний колектив дарує!
Колектив відділу з організації тендерних закупівель
від щирого серця вітає начальника відділу

Людмилу Михайлівну ДОВГАНИК
із Днем народження!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі!
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги!
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!
Дружина Оксана та донька Тетяна вітають
коханого чоловіка та дорогого батька

Володимира Генадійовича КОРОБКА
із ювілеєм!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають!
Бажаєм успіхів великих у роботі,
Побільше творчих Вам натхнень,
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожен день!
Колектив та профспілкова організація
ВП “Львівська дистанція зв’язку” вітають
головного інженера дистанції

Андрія Володимировича КУЗИКА
із Днем народження!
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!

із ювілеєм!
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за Ваші літа!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті удається!
У Вас попереду ще розквіт сил і вмінь,
Всіх благ земних, здоров’я і натхнення,
Хай світить Вам небесна височінь
І Божеє щодня благословення!
Дружина Ганна, дочки Люба та Олена вітають
коханого чоловіка і татуся – машиніста тепловоза
локомотивного депо Львів-Захід, почесного залізничника

Ярослава Даниловича ПАНАСА
із ювілеєм!
Хай поважають тебе люди,
Твори добро для них усіх!
Нехай з тобою успіх буде,
Любов і ніжність, щирий сміх!
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно хай горить!
Хай сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!
Колектив станції Підзамче вітає
оператора при черговому по станції

Любов Петрівну ЄВСЕГНЕЄВУ
із 50-річчям!
Прийміть у цей день вітання найкращі,
Бажаєм здоров’я, любові і щастя!
Щоб лихо й тривоги Вас оминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай у житті Вашім щастя квітує
Веснянково-барвистим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає!
Дружина Іванна, батьки, брат та вся родина
щиросердечно вітають коханого чоловіка, люблячого
сина, зятя та брата, жителя с. Коршів,
фельдшера вузлової лікарні станції Коломия

Романа Мар’яновича ГАЛІКА
із 30-річчям!
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Твоя ювілейна дата!
Хай квіт життя не одцвітає,
Добро хай щогодини прибуває!
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
Ісус з небес благословляє!
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!
СПІВЧУТТЯ

ШАНОВНІ ЗАЛІЗНИЧНИКИ!
Щиро вітаємо вас із професійним святом –
Днем залізничника!
Галузь, у якій ви працюєте, посідає важливе місце в економіці нашої держави. Завдяки вашій професійній майстерності та наполегливій цілодобовій праці відбуваються позитивні зміни в роботі залізничного транспорту України, що
сприяють ефективному розвитку всіх галузей господарства
та забезпеченню потреб населення у перевезеннях.
Ми шануємо вашу працю та переконані, що й надалі ваша
робота сприятиме піднесенню економіки нашої країни!
Зичимо вам прихильності долі, вагомих здобутків, міцного здоров’я, миру та злагоди у родинах та невичерпної життєвої енергії!
З повагою колектив СК “НАФТАГАЗСТРАХ”,
генеральний директор Анатолій Чубинський.

Колектив Львівського коледжу транспортної інфраструктури висловлює глибокі
й щирі співчуття завідувачу канцелярії
коледжу Ірині Валеріївні Блакиті, а також її рідним та близьким з приводу тяжкої втрати – смерті батька Біского Сергія
Миколайовича.
Розділяємо горе та біль втрати.
Колектив Львівського коледжу транспортної інфраструктури зі сумом сповіщає,
що на 76 році життя відійшла у вічність
викладач
КОРОЛЬКОВА Валентина Петрівна.
Схиляємо голови перед світлою
пам’яттю Валентини Петрівни. Поділяємо
біль непоправної втрати з рідними і
близькими покійної та висловлюємо щирі
співчуття.
Вічна пам’ять та вічний спокій її душі.

Колектив ВП “Івано-Франківський загін воєнізованої
охорони” вітає заступника начальника загону
з пожежного нагляду та технічних засобів охорони

Володимира Володимировича ОЛЕНИНА
із 60-річчям!
Хай і в 60 в душі панує свято,
Хай успіхів буде ще багато!
Хай завжди і у всім щастить
І хай Вас Бог благословить!
Колектив служби воєнізованої охорони вітає
заступника начальника Івано-Франківського загону
з пожежного нагляду

Володимира Володимировича ОЛЕНИНА
із 60-річчям!
З ювілеєм шлем свої 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 бере під свій покров!
Хай Вас шанують й поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!
Колектив Дорожньої лабораторії діагностики
залізничної колії вітає начальника лабораторії

Ігоря Васильовича ЮНИКА
із Днем народження!
З цим знаменним святом
Всі ми Вас вітаєм!
Здоров’я й довголіття
Щиро Вам бажаєм!
Хай легко сходить час робочий,
Спокійні будуть вихідні,
Хай щастям сяють Ваші очі,
І сонячними будуть усі дні!
Колектив ВП “Управління будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд №4” щиро вітає
начальника підприємства

Михайла Івановича ЛУЦІВА
із 55-річчям!
ПНехай 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 й дружба
Та молода і радісна душа!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 1 – 7 листопада
Наприкінці цього календарного тижня
на більшій частині території залізниці буде
тепло, а з наступного – нестійка погода з
похолоданням. У п’ятницю мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 2-7°,
вдень 11-16° тепла, на Закарпатті 13-18°, у
горах 10-13° вище нуля. У суботу вночі 3-8°,
вдень 12-17° тепла, на Закарпатті вночі 712°, вдень 19-24° вище нуля, у горах 10-15°
тепла. У неділю невеликий дощ можливий
на Закарпатті та в горах. Температура вночі
4-9°, вдень 12-17° тепла, на Закарпатті
вночі 6-11°, вдень 14-19° вище нуля, у горах 11-14° тепла.
У понеділок очікується хмарна погода, часом дощі, на
Закарпатті та в горах місцями сильні. Температура вночі
до 2-7°, вдень 8-13°, у горах 6-9° тепла. У вівторок-середу місцями короткочасні дощі, які будуть супроводжуватися сильним поривчастим вітром. Температура вдень
6-12°, на Закарпатті 8-13° тепла, у горах 7-9° вище нуля.
У четвер опади припиняться, температура вночі 4-9°,
вдень 8-13° тепла, на Закарпатті 13-15° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
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.

