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ПРИВІТАННЯ

мінюються часи, а день
9-го травня був і залишається для багатьох
ветеранів головним Святом
Перемоги. І в цьому – глибокий
символічний зміст, бо важко
знайти в Україні родину, яку не
опалила б та війна. Вшанування
героїв війни у ремонтному
вагонному депо Здолбунів
відбувалося упродовж 7, 8
та 9 травня.
Члени ради ветеранів депо
відвідали вдома 31 ветерана війни.
8 травня відбулися урочисті збори, святковий концерт та обід для
учасників бойових дій та Великої
Вітчизняної війни.
Зі Святом Перемоги дорогих
ветеранів привітали начальник ремонтного вагонного депо Йосип
Гаврищак, голова профкому Марія
Помазанко та головний бухгалтер
Галина Пінчук.
Згадали разом трудові будні,
поспілкувалися про залізничне сьогодення. Йосип Володимирович
вручив найстарішому воїну – 94річному Василю Петренку – подяку
Державної адміністрації залізничного транспорту України та матеріальну допомогу в розмірі 1000 грн.
Дев’ятьом учасникам бойових дій
згідно з колдоговором вручено по
500 грн, 59 учасникам війни – по

Колектив станції Сколе вітає чергову по станції

Уляну Георгіївну БОРИС
із 50-річчям, яке вона святкуватиме 24 травня!
В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік!
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!
Хай задуми й мрії збуваються всі!!!
Колектив господарської служби щиро вітає
прибиральницю службових приміщень

Любов Володимирівну ЖАРКО

250 грн. Тепло зустрічали гості учнів
загальноосвітніх шкіл Здолбунова.
Звучали щирі дитячі голоси, дзвінко
лунали пісні. І тиха сльоза скотилася
з очей посивілих людей.
Під час урочистостей ветерани
поклали вінки на могили воїнів УПА,
взяли участь у міському заході вшанування пам’яті, який розпочався молитвою за мир.
Ветерани висловили подяку за

організацію святкових заходів начальнику депо Йосипу Гаврищаку,
профспілковому комітету, керівництву Львівської залізниці.
Свято Перемоги об’єднує людей,
зміцнює дух, патріотичні почуття… І
саме цього молодому поколінню варто повчитися у старших земляків.
Валентина ЛУЦИШИНА,
член ради ветеранів ремонтного
вагонного депо Здолбунів

ПРИВІТАННЯ

Колеги по роботі у ВП “Інформаційно-обчислювальний
центр” вітають начальника планово-економічного відділу

Олену Олексіївну ЯРЦЕВУ

Колеги по роботі у ВП “Інформаційно-обчислювальний
центр” вітають заступника головного бухгалтера

Аллу Сергіївну КУЗЬМІНУ

із ювілеєм, який вона святкуватиме 24 травня!
Дорога Олено Олексіївно!
Вітаємо Вас з Днем народження, з Днем Вашого
особистого свята, з Днем щирих та добрих побажань!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, 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!
Дорога Алло Сергіївно!
Вітаємо Вас з Днем народження, з Днем Вашого
особистого свята, з Днем щирих та добрих побажань!
Добра і радощів бажаєм,
Здоров’я Вам на всі літа!
Хай сонце весело Вам сяє,
Хай квітне в серці доброта!
Хай світять Вам життєві долі,
Хай обминає Вас журба!
Бажаєм Вам від всього серця
Любові, щастя і добра!

Колектив служби статистики щиро вітає секретаря служби

Колектив ВП “Енергозбут” та колектив
Ужгородського регіонального відділу щиро вітають
електромеханіка Ужгородського регіонального відділу

Ірину Борисівну САВЧУК
із Днем народження!
Для Вас сьогодні посмішки, вітання,
Яскравих квітів ніжна розмаїть,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть!
Ми хочем радості і щастя побажати,
І неба чистого, як волошковий цвіт,
В житті ніколи прикрощів не знати,
Здоров’я зичимо міцного на сто літ!
Колектив служби колії щиро вітає начальника
ВП “Підзамчівська дистанція колії”

Ярослава Станіславовича ЯЦИНИЧА
із 50-річчям!
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 кожний день!
Колектив ВП “Підзамчівська дистанція колії”
щиро вітає начальника дистанції

Ярослава Станіславовича ЯЦИНИЧА
із 50-річчям!
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя,
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!
Від лиха та смутку, горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми,
До успіху хай Вас ведуть всі дороги,
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

Світлану Миколаївну СКУБЕНИЧ
із ювілеєм!
Осипаються дні пелюстками,
Непомітно спливають роки,
Не сумуйте, гордіться літами,
Бо не марно прожиті вони!
Як для Вас – то прожито ще мало,
Доживіть хоч принаймні до ста,
Щоб усюди Вас щастя стрічало,
А для горя щоб час не настав!
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова!
Бажаєм вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди!
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!
Квиткові касири моторвагонного депо
Львів вітають свого колегу

Володимира Богдановича ВІЩУКА
з ювілеєм!
Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот!
А ще бажаєм добре жити,
Щоб внуки виросли – гей раз!
Щоб мали Ви кого любити
І щоб любили міцно Вас!

із 50-річчям, яке вона святкуватиме 25 травня!
Прийшла до Вас знаменна дата
В калиновім намисті літ,
Слова найкращі хочем передати,
Палкий і щирий шлем привіт!
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
І хай щоранку з неба сонце ясне
Вас зігріває щастям і любов’ю!
Профспілковий комітет управління
будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд №5
ст. Мукачево вітає сторожа

Світлану Михайлівну БОБУСЬКУ
із ювілеєм!
Довгих років радості і добра,
Хай Вам сонечко світить і серце співає,
Хай печаль дороги до серця не знає!
Хай щастя буде у Вашому домі,
І радість хай з Вами буде завжди!
Здоров’я міцного й щасливої долі
Хай Бог Вам дарує на довгі роки!
Колектив служби електропостачання щиро вітає
бухгалтера фінансово-економічного відділу служби

Марію Миколаївну ТИЩЕНКО
із ювілеєм!
Шановна Маріє Миколаївно!
Від душі зичимо Вам міцного здоров’я, сімейного щастя,
благополуччя та невичерпної енергії.
Хай у Вашому домі завжди панують мир, любов
і тепло родинних взаємин, у серці – доброта,
а у справах – мудрість та натхнення!
Хай доля й надалі буде прихильною до Вас, даруючи радість, удачу, вірних і надійних друзів!
Хай добрий настрій, незгасний оптимізм та надія будуть
Вашими супутниками у свята і будні.
ПОГОДА

Прогноз погоди на 23 – 29 травня 2014 р.
У п’ятницю без опадів, лише в горах та на Івано-Франківщині
вдень місцями короткочасний дощ, гроза. При грозах – поривчастий вітер. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28° вище
нуля, на Закарпатті та Волині місцями до 30° тепла, у горах
уночі місцями 5-9°, вдень 17-22° вище нуля. Упродовж вихідних без опадів, тільки вдень здебільшого в горах місцями короткочасні дощі. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28° вище
нуля, на Закарпатті, Волині, Рівненщині до 30° тепла, у горах
уночі 7-10°, вдень 17-22° вище нуля.
У понеділок вночі місцями невеликий дощ, вдень опади
переважно в горах та на Закарпатті. Температура вночі 11-16°,
вдень 24-29° вище нуля, на Закарпатті, Волині та Рівненщині
26-31° тепла, у горах уночі 8-11°, вдень місцями 17-22° тепла. У вівторок уночі місцями короткочасний дощ, вдень невеликі опади дощу та грози можливі на Закарпатті і в горах.
Температура вночі 12-17°, вдень 23-28° тепла, на Волині,
Рівненщині 25-30° вище нуля.
Надалі на більшій частині території залізниці переважатиме нестійка погода з короткочасними дощами, грозами, подекуди зливами. Температура вночі 11-17°, вдень 23-28° вище
нуля, на Закарпатті до 30° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Колектив проектно-кошторисної групи глибоко сумує з
приводу смерті колишнього начальника групи
ФЕДОРЧУКА Олексія Івановича,
який пропрацював на Львівській залізниці
понад 40 років, і висловлює щирі співчуття рідним та
близьким покійного.
Колектив служби статистики висловлює щирі співчуття начальнику Ужгородського відділу служби статистики
Іштвану Ладиславовичу Бочкаю у зв’язку з тяжкою
втратою – смертю батька Ладислава Яновича.

