ПРИВІТАННЯ

Колектив служби колії сердечно вітає
юрисконсульта ВП “Служба колії”

Павла Степановича ЯРЕМКА
та бухгалтера ВП “Колійна машинна станція №125”

Іванну Григорівну ЛИХОЛАТ
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 ВП “Рівненська дистанція
електропостачання” вітає начальника
виробничо-технічного відділу

Зінаїду Михайлівну ПАВЛУСЬ

Миколу Йосиповича ГАВУРУ
із 70-річчям!
Юнацьких мрій прекрасний сад
Плоди дарує в сімдесят!
За працю всю, усе знання і вміння,
За серця небайдуже стукотіння –
Подяка щира від людей,
Від друзів, рідних і дітей!
І хоч на скронях сивина,
Нехай у серці гомонить весна,
В очах сміється сонце золоте,
А дерево життя зростає і цвіте!

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині!
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

Миколу Йосиповича ГАВУРУ
із 70-річчям!

Щиро вітаємо Вас із цим славним ювілеєм.
Висловлюємо слова глибокої вдячності
за багаторічну сумлінну працю!
Бажаємо Вам і надалі залишатися людиною
невичерпної енергії. Хай світла доля дарує Вам
міцне здоров’я, особисте щастя, у сім’ї добро, злагоду,
у помислах, діях – мудрість!
Нехай завжди на життєвому шляху Вас
супроводжують успіх та удача, зігріває тепло людської
вдячності за добрі справи, зроблені Вами!
Благополуччя Вам на довгі роки!

Дружина Люба, сестра Марія зі сім’єю, дочки, сини,
зяті, невістки, онуки, свати вітають коханого
чоловіка, дорогого брата, батька та дідуся, шановного
свата, чергового по станції Красне

Рада ветеранів моторвагонного депо
Львів вітає колишніх працівників

Богдана Івановича ЩУРА
Іллю Васильовича ГЕЛУ
із 60-річчям!
Бажаєм Вам багато літ прожити,
Душею й серцем молодіти,
Щоб злагода, мир панували у хаті,
Були Ви здорові й достатком багаті!

Бориса Івановича КІПРАНА
із 60-річчям!
Добра і радощів бажаєм,
Здоров’я Вам на всі літа!
Хай сонце весело Вам сяє,
Хай квітне в серці доброта!
Хай світять Вам життєві далі,
Хай оминає Вас журба!
Бажаєм Вам від всього серця
Любові, щастя, і добра!
Многая і благая літа!

Колектив цеху контрольно-вимірювальних приладів
локомотивного депо Львів-Захід вітає слюсаря КВП

Колектив та профспілковий комітет ВП “Мукачівська
дистанція колії” вітають тунельного майстра

Ігоря Володимировича ЛУЦИШИНА

Івана Юрійовича МОГІША
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,
Й побільше творчих Вам натхнень,
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожен день!

Нехай Вам сонечко світить, а серце співає,
Нехай печаль дороги до серця не знає,
Нехай щастя буде у Вашому домі,
І радість нехай з Вами буде завжди!
Здоров’я міцного й щасливої долі
Нехай Господь Бог дає на довгі роки!
Колектив відділу прикордонних станцій
Інформаційно-обчислювального
центру вітає начальника відділу

Любов Григорівну ЧАПРАН
із ювілеєм!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі!
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги!
На довгих стежинах Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!
Дружина Леся, дочка Ірина з чоловіком Петром та
внуки Міхалко, Петра, Ярослав, дочка Галина з чоловіком Олегом та внуки Мар’ян, Олеся, Дмитро від усієї
душі вітають коханого чоловіка, батька та дідуся

Михайла Романовича ГРИНЧУКА
із 60-річчям!
Ми любим Вас дуже і щиро вітаєм,
Найкращі бажання в цей день посилаєм,
Низенько вклоняємось, просимо в долі,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі!
За кожного з нас, хто далеко, хто близько,
Всі Ваші тривоги і світлі думки,
Спасибі за все Вам, вклоняємось низько,
Здоров’я і щастя на довгі роки!
Дружина Наталя, дочка Ірина, син Степан, мама
Ярослава, брат Іван, сестри Наталя з Ольгою
та колеги по роботі вітають турботливого чоловіка,
батька, сина та брата, чергового по станції Тухля

Миколу Івановича МЕЧЕРЖАКА
із 50-річчям!
Тобі сьогодні, рідний, п’ятдесят!
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати!
За приклад чоловіка й сім’янина
І за умілі руки золоті!
Нехай Господь тебе благословляє,
Здоров’я й сил дарують всі святі!
ПОГОДА

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Студентський квиток
ВК №08155588, виданий Львівським
технікумом залізничного транспорту у
2010 р. САРАПІНУ О.В.
● Приміський квиток ф.4 №012817,
виданий ВП “Локомотивне депо ЛьвівЗахід” у 2013 р. ЯЦУЛЬЧАКУ Д.В.
● Приміський квиток ф.4 №011841, виданий ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2013 р. ВИСОЧАНСЬКІЙ О.В.
● Посвідчення ЛВ №404155, видане
ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень” у 2010 р. БАРТКІВ О.І.
● Посвідчення ЛВ №467235, видане
ВП “Вокзал станції Чернівці” у 2012 р.
ЛЕВКО Н.П.
● Посвідчення ЛВ №513391, видане ДЗ “Клінічна лікарня” у 2012 р.
БОЛТЯНУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №510606, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” у 2013 р. БАБІЙ Е.Я.
● Посвідчення ЛВ №510700, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” у 2013 р. ХАЮ М.І.
● Посвідчення ЛВ №473492, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2012 р. ОНИШКУ С.М.
● Студентський квиток ВК №8155099,
виданий Львівським технікумом залізничного транспорту у 2010 р. ГОЛУБЦЮ А.В.
● Студентський квиток ВК №8498980,

із Днем народження!

із 35-річчям!

із 60-річчям!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, 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, благії, щасливі літа!

Аллу Василівну РУДКУ

із ювілеєм!

Колектив ВП “Тернопільська дирекція залізничних
перевезень” вітає колишнього начальника дирекції

Об’єднана Рада ветеранів війни та праці
Тернопільської дирекції залізничних перевезень вітає
колишнього начальника Тернопільського відділку

Колектив станції Вигнанка щиро вітає
начальника станції

виданий Львівським технікумом
залізничного транспорту у 2011 р.
ПІКУТІ В.М.
● Посвідчення ЛВ №536538 та приміський квиток ф.4 №181228, видані
ВП “Підзамчівська дистанція колії” у
2014 р. ПРОЦАКУ Б.В.
● Посвідчення ЛВ №478023, видане
ВП “Ужгородська пасажирська вагонна
дільниця” у 2012 р. ПОПОВИЧУ Т.М.
● Посвідчення ЛВ №532084, видане
ВП “Ужгородська дирекція залізничних
перевезень” у 2013 р. КОСТЬО Е.Л.
● Посвідчення ЛВ №510509, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” у 2013 р.
СВІТЛИЧНІЙ С.С.
● Посвідчення ЛВ №504762, видане
ВП “Локомотивне депо Чернівці” у
2012 р. ГЕРГЕЛІЙНИКУ О.М.
● Посвідчення ЛВ №531662, видане
ВП “Сарненська дистанція колії” у
2013 р. ПРИГОНУ Ю.Л.
● Договір медичного страхування
№20-10-03-085-18, виданий ТДВ СК
“Нафтагазстрах” 01.01.2012 р.
МІСЯЙЛУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №548248, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2013 р. МАКАРУСІ Я.В.
● Посвідчення ЛВ №525874, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у

2013 р. МУЗИЧЦІ В.І.
● Посвідчення ЛВ №514607, видане
ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у 2014 р. ГАЩУКУ А.В.
● Посвідчення ЛВ №519871, видане
ВП “Інформаційно-обчислювальний
центр” у 2012 р. БОЛДИР Т.В.
● Посвідчення ЛВ №520188 (2013 р.)
та приміський квиток ф.4 №180200
(2014 р.), видані ВП “Інформаційнообчислювальний центр”
АНДРУХІВУ Т.С.
● Приміський квиток ф.4 №005390,
виданий квитковим бюро ст. Ковель у
2013 р. РОМАНЮК Л.Д.
● Посвідчення ЛВ №528257 (2012 р.)
та приміський квиток ф.4 №007787
(2013 р.), видані ВП “Ремонтне вагонне депо Дрогобич” ХОМИЧУ Б.М.
● Посвідчення ЛВ №483570, видане
ВП “Колійна машинна станція №124”
у 2013 р. ПОПОВИЧУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №520336, видане ВП “Вокзал Ужгород” у 2013 р.
ЛОЗЮКУ А.Я.
● Посвідчення ЛВ №461396, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” у 2012 р.
МИХАЛЮК О.Ю.
● Посвідчення ЛВ №510627, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” у 2013 р. ГУТУ П.Я.

Прогноз погоди на 16 – 22 травня 2014 р.
Упродовж 16-22 травня відчутно потеплішає, щоправда, час
від часу можливі грози та шквалистий вітер. У п’ятницю короткочасні дощі, місцями сильні, з грозами, в окремих районах град.
Вітер помірний, на Закарпатті та в горах – сильний, під час грози
можливі шквали. Температура вночі 7-12°, у горах місцями 3-8°
вище нуля, вдень 13-18°, при проясненнях до 21° тепла. У суботу хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, на
Волині, Рівненщині місцями сильні опади. Вдень короткочасні дощі,
місцями сильні. Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°, при проясненнях до 23° тепла, у горах вночі 3-8°, вдень 10-15° вище нуля.
У неділю хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ,
вдень короткочасні опади, грози, подекуди сильні зливи з градом.
Температура вночі 5-10°, у горах 2-7° вище нуля, вдень 20-25°, на
Закарпатті 17-22° тепла.
У понеділок уночі можливий невеликий дощ, удень на Закарпатті
та рівнинній території залізниці переважно без опадів. На решті
території місцями грози. Температура вночі 7-12°, у горах 2-8°
вище нуля, вдень 20-25°, на Закарпатті 15-20° тепла. У вівторок
уночі місцями дощитиме, вдень можливі грози. Температура вночі
8-13°, у горах місцями 2-7° вище нуля, вдень 22-27° тепла. У середу місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-15°, у
горах місцями 5-10° вище нуля, вдень 23-28 тепла. У четвер уночі
без істотних опадів, вдень грози пройдуть переважно на Закарпатті,
Івано-Франківщині, Буковині та у південних районах Тернопільщини
і Львівщини. Температура вночі 12-17°, у горах місцями 7-10° вище
нуля, вдень 23-28° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Колектив служби вагонного господарства висловлює
щирі співчуття інженеру служби Тарасу Михайловичу
Іванціву у зв’язку з тяжкою втратою – смертю батька
Михайла Степановича.

