ПРИВІТАННЯ

Регіональна Рада ветеранів війни та праці
ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень”
вітає членів Ради ветеранів

Донька Наталія, онучка Іринка та свати Соболеви щиро
вітають завідувача квитковим бюро ст. Мукачево

Тетяну Федорівну ЧАЮН
Галину Яківну МИЛЬНІКОВУ

із 55-річчям!

із Днем народження!
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього немилі всі інші діла!
В здоров’ї – багатство, радість і сила!
І більшого щастя на світі нема!
Трудовий колектив ремонтного вагонного депо Здолбунів шле
найщиріші вітання з нагоди ювілею – 60-річчя від дня народження
– начальнику депо, Заслуженому працівнику транспорту України,
Почесному залізничнику, депутатові Рівненської обласної ради

Йосипу Володимировичу ГАВРИЩАКУ
Гарний ювілейний День народження,
що символізує виважену зрілість, мудрість,
завидний досвід завітав до порядного, чесного,
дбайливого чоловіка 19 березня.
Усе трудове життя ювіляр присвятив залізниці, ні на йоту не зраджував принципам людяності, порядності, відданості.
Хіба що у життєвій біографії побільшало років, і карби на душі поглибшали.
Високоорганізована та надзвичайно відповідальна людина, високопрофесійний
фахівець, Господь подарував Вам активне й багате життя,
Йосипе Володимировичу. Талант служити людям, помножений
на щиру синівську любов до депо, до своєї професії, на величезне
бажання творити добро, став запорукою Вашого життєвого
успіху. Ви – вірний християнин. Вам вірять, Вас поважають і
люблять.
Тож нехай Ваша життєва весна буде по вінця щедрою на
карпатське здоров’я, щоб ґаздівські засіки ювіляра повнились
усіляким добром, снаги й енергії Вам, захисту Всевишнього і ще
довгого-довгого красного віку.

Колектив служби вагонного господарства щиро вітає
начальника ремонтного вагонного депо Здолбунів

Йосипа Володимировича ГАВРИЩАКА
із 60-річчям!
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа!
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Колектив оборотного депо Івано-Франківськ
моторвагонного депо Коломия, друзі по роботі щиро
вітають свого колегу, прекрасного товариша, наставника
молоді, машиніста 2-го класу дизель-поїзда і тепловоза

Івана Івановича КИЮКА
із 55-річчям!
У 55 – розквітає життя,
А душа, ніби пташка, співає,
Хай у юність нема вороття,
Та у серці вона оживає!
Хай радістю повниться дім,
Щастям, спокоєм, миром, любов’ю,
Щоб жив Ти до 100 літ у нім,
І Господь щоб завжди був з Тобою!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Студентський квиток ВК №8155169, виданий Львівським
технікумом залізничного транспорту у 2011 р. КАНІЮ Р.В.
● Посвідчення машиніста дрезин, автомотрис, мотовозів №002485, видане Золотоніською технічною школою
23.08.2005 р. ДЕМЧУКУ А.В.
● Посвідчення ЛВ №504204, видане ВП “Стрийська дистанція
колії” у 2013 р. ШЕКМАРУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №349252, видане ВП “Стрийська дистанція
колії” у 2008 р. ЦИБУ О.В.
● Посвідчення ЛВ №472356, видане ВП “Стрийська дистанція
колії” у 2012 р. КОБРИНУ Р.М.
● Посвідчення ЛВ №431752, видане ВП “Стрийська дистанція
колії” у 2010 р. ШАЛАКУ В.В.

Тетяну Василівну ПОПОВУ
Як вогонь завжди горіти,
Не старіти й не хворіти!
Жити довго і красиво,
Безтурботно і щасливо!
На роботі лиш успіху,
Вдома – радості і сміху!
Ми дякуємо Богу, що ти у нас є,
Хай сил і здоров’я тобі Бог дає!
Дружина Надія, сини Андрій та Олександр,
невістки Юлія та Анжела, онуки Христина,
Тетяна та Любомир щиро вітають коханого чоловіка,
дорогого батька та люблячого дідуся

Миколу Семеновича СУПРУНОВИЧА
із 60-річчям!
Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років у житті!
Тож хай у Вас їх ще буде багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Хай радість у дім щодня приходить,
Хай тільки добре відбувається,
Нехай здоров’я не підводить
І щастям серце зігрівається!
Хай гарними будуть будні і свята,
Щодня, щогодини – в усьому щастить,
Щоб знов зустрічати урочисті дати
І до сторіччя в здоров’ї дожить!
Дружина Рома, син Андрій з родиною, син Богдан,
сестра Ольга, брат Володимир з родинами вітають
чоловіка, батька, дідуся, брата, старшого
електромеханіка Львівського району контактної мережі
Львівської дистанції електропостачання

Василя Омеляновича КУПОВИЧА
із 55-річчям!
Нехай дороги стеляться крилато,
І будуть чисті й рівні, як струна!
І добро не оминає хату,
Як не оминає світ весна!
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує ще багато літ!
Колектив стрілецької команди на ст. Здолбунів першого
загону воєнізованої охорони вітає начальника варти

Миколу Миколайовича РАДІОНОВА
із 50-річчям!
Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні й друзі теж!
Хай Бог пошле іще років багато,
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!
А весни будуть світлі й легкокорилі,
Не буде втоми лагідним рукам!
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам!
ОГОЛОШЕННЯ

Дорожній фізкультурно-спортивний клуб “Локомотив”
запрошує залізничників та членів їхніх сімей до активних
занять фізичною культурою і спортом. До ваших послуг 2
зали ігрових видів спорту (футбол, волейбол, баскетбол,
бадмінтон), тренажерний зал для чоловіків, тренажерний
зал для жінок, відкритий міні-футбольний майданчик, зал
настільного тенісу, зал шейпінгу, зал важкої атлетики. Ми
працюємо щоденно з 8-00 до 22-00 години.
Оплата за заняття через профкоми Ваших підприємств.
Наша адреса: м. Львів, вул. Федьковича, 30
(район Привокзального ринку).
Тел. для довідок: 226-37-39, 226-52-62.

СПІВЧУТТЯ

Колектив служби з управління майновими та земельними ресурсами висловлює глибоке співчуття провідному інженеру відділу майнових ресурсів Тетяні Василівні
Куляші з приводу тяжкої втрати – смерті матері Музики
Олександри Макарівни.
Колектив служби контролю та внутрішнього аудиту сумує з приводу передчасної смерті колишнього заступника начальника відділу ПУКАЧА Бориса Михайловича і
висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.

Колектив ДЗ “Вузлова лікарня станції Стрий
ДТГО “Львівська залізниця” глибоко сумує з приводу передчасної смерті медичної сестри
МИХАЙЛИШИН Ірини Ігорівни.
Світла пам’ять про Ірину Ігорівну назавжди збережеться
у серцях усіх, хто її знав, любив і поважав. Поділяємо біль
непоправної втрати з рідними і близькими покійної та висловлюємо щирі співчуття.

Колектив служби організації праці, заробітної плати
та структур управління вітає провідного інженера з
організації та нормування праці

Галину Костянтинівну САЗИКІНУ

із ювілеєм!
Дорога Галино Костянтинівно, надсилаємо тобі слова вдячності та пошани за
високий професіоналізм, організованість та
відповідальність у роботі, силу волі, вміння
відстоювати свою точку зору.
Від щирого серця зичимо міцного здоров’я,
радощів у житті, гарного настрою, доброго
оточення та Божої благодаті. Нехай все
зроблене тобою із душею та натхненням
повертається до тебе сторицею.

Колектив та профспілкова організація
ВП “Львівська дистанція зв’язку” вітає начальника дільниці

Миколу Семеновича СУПРУНОВИЧА
із 60-річчям!
Шість десятків річних перевесел
пов’язала Вам доля!
Нива Ваших життєвих здобутків
багата і щедра!
На всіх ділянках роботи Ви проявили
себе як здібний спеціаліст, відповідальний,
вимогливий, наполегливий, ініціативний
та вмілий організатор, який своєю невтомною працею зробив
значний внесок у загальну справу розвитку залізничного транспорту й ВП “Львівська дистанція зв’язку” зокрема.
Хай завжди буде благословення земля, якою пролягають
Ваші життєві дороги, бо Ви завжди переймаєтесь проблемами людей, живете їхніми турботами, а працею заслужили
авторитет, щиру повагу і шану.
З нагоди ювілею бажаємо Вам міцного здоров’я, довголіття,
благополуччя, доброї долі і гарного настрою!
Нехай оптимізм, натхнення й успіх будуть завжди з Вами!
Нехай у Вашій родині завжди панує затишок і злагода!
Нехай роки лишають по собі лише світлі спогади!
Рада ветеранів ремонтного вагонного депо Здолбунів
щиро вітає з ювілеєм начальника депо

Йосипа Володимировича ГАВРИЩАКА
У день Вашого ювілею доземно вклоняємося Вашим гідним і плідним веснам! Дуже
добра, дивовижно світла, з джерельно чистою душею Ви людина, яка уміє зігрівати
серця тих, хто перебуває на заслуженому
відпочинку, особливою турботою та ласкавим словом підбадьорити, підняти настрій,
дати мудру пораду. Ви пам’ятаєте
практично кожного з нас, умієте дійти до кожного і хоч чимось допомогти.
Нехай все, що Ви робите, приносить
рясні здобутки, радість, задоволення і
щастя. Залишайтеся такою ж чуйною людиною з благородним серцем та душею. Щедрої Вам долі, незрадливої удачі та
Божого благословення Вам і Вашій сім’ї на многії літа.
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину,
Попереду багато ще доріг!
Бажаєм Вам ще 60 прожити,
Здоров’я доброго на цілу сотню літ,
І внуків всіх ще одружити,
Й благословити правнуків у світ!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 21-27 березня 2014 р.
Упродовж 21-27 березня на більшій частині території залізниці переважатиме суха тепла погода. У
п’ятницю мінлива хмарність, без опадів. Вітер помірний, вдень – поривчастий. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6°, вдень 13-18° вище нуля,
на Закарпатті місцями до 20° тепла. Упродовж вихідних сухо і тепло. Вітер помірний, вдень – поривчастий.
Температура в суботу вночі 2-7°, у неділю 4-9° тепла,
вдень 15-20° вище нуля.
У понеділок без істотних опадів, лише вночі на
Закарпатті невеликий дощ. Температура вночі 5-10°,
вдень 16-21° тепла. У вівторок часом дощ, у горах – із
мокрим снігом, на Закарпатті та у горах місцями сильні опади. Температура вночі 3-8°, вдень 12-17° вище
нуля, на Закарпатті 6-11° тепла, у горах місцями від 0 до
5° тепла. У середу вночі невеликий, місцями помірний
дощ, у горах – зі снігом, вдень місцями невеликі опади.
Температура вночі від 0 до 5° тепла, у горах місцями до
2° морозу, вдень 7-12°, у горах 1-6° тепла. У четвер без
істотних опадів. Температура вночі від 0 до 5° тепла, у
горах місцями до 2° морозу, вдень 12-17°, у горах місцями 5-10° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

