ПРИВІТАННЯ

Керівництво та профспілковий комітет експлуатаційного
вагонного депо Ужгород вітають інженера виробничого
технічного відділу 2-ї категорії

Колектив станції Львів вітає
оператора при черговому по станції

Любов Іванівну ГАЗУ

Надію Миколаївну
ТЕРШОВЧИН

із 50-річчям!

із 55-річчям та виходом на пенсію!

У час ювілейний, святковий
Даруєм розкішний букет шани та любові!
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щастя і радості – без ліку!
Міцного здоров’я – з роси і води,
Хай щедрість й добро будуть поруч завжди!
Від нас Вам ці щирі вітання-слова,
А Бог хай дарує Вам многії літа!
Адміністрація та профспілковий комітет
ВП “Будівельно-монтажний поїзд
служби електропостачання”, колеги та друзі по роботі
щиро вітають машиніста тепловоза

Володимира Миколайовича ПРОНИШИНА
із 50-річчям!
Бажаєм Вам у цю святкову днину
Людського щастя і родинного тепла!
Щоб оминала Вас лиха година,
Щоб тільки успіх доленька несла!
Щоб друзі завше поруч були
І в горі Вас ніколи не забули!
Щоб у вікно зоря світила
Не на тепло, а на добро!
Щоб Вас усі завжди любили
І щоб прожили Ви до сто!

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 Львівського заводу залізобетонних
конструкцій вітає начальника
виробничо-технічного відділу заводу

Ганну Григорівну
ПАЦУЛУ
із ювілеєм, який вона святкуватиме 15 червня!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого ювілею!
Бажаємо, щоб Ваша життєва нива завжди колосилася
щедрими врожаями, міцного здоров’я,
людського щастя та добробуту!

Рідні та близькі вітають оператора цеху дефектоскопії
Львівської дистанції колії

Зіновія Архиповича ГРИЦАЯ
із 60-річчям!
Є ювілеї і свята різні,
Та одна з найкращих дат,
Коли вітають друзі й рідні,
І Вам минає 60!
Бо 60 – це сила й мудрість,
Та й досвід, кажуть, не малий,
Повага вдома, серед друзів,
Любов і шана від дітей!
Прийміть від нас вітання щирі,
Хай оминає Вас журба,
Хай кожен день несе віднині
Для Вас міх щастя і добра!

Усім колективом ми Вас вітаєм,
Щастя, здоров’я й удачі бажаєм,
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас і родини на довгі літа!
Рада ветеранів моторвагонного депо
Львів вітає колишнього машиніста-інструктора,
багаторічного наставника молоді

Григорія Власовича НАГОЛЮКА
із 80-річчям!
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за свої літа!
Хай сонце Вам сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає!
Хай благодатним буде Ваш вік!
Ми Вам від щирого серця бажаєм
Щастя, здоров’я і многая літ!

До редакції газети надійшов лист-подяка медичним
працівникам відділкової лікарні станції Рівне від пацієнтки
Надії Мозоль: “Вдячна лікарю-хірургу, завідувачу відділення
хірургії лікарні Андрію Володимировичу Дягелю, онкологам
Дмитру Володимировичу Свиридову, Віктору Євгеновичу
Жильчуку, гінекологу Ользі Борисівні Трофімчук, операційній медсестрі Ользі Миколаївні Наумець, завідувачу анестезіологічного відділення Степану Касьяновичу Рудику,
анестезистці Зінаїді Валентинівні Рибак за успішно проведену мені операцію, за безцінний дар – врятоване здоров’я

і життя. Дякую всьому персоналу відділень хірургічного та
інтенсивної терапії за чуйність і доброзичливість, щиру турботу, опіку та підтримку. Особлива подяка хірургу Андрію
Дягелю за професійність, за чуйне і добре серце, за чудовий приклад відданості і любові до своєї професії, за людяність і сердечність. Бажаю Вам, Андрію Володимировичу,
здоров’я, довголіття, щастя. Нехай стократно повернеться
Вам те колосальне сердечне тепло, що ви даруєте нам
– своїм пацієнтам.
З повагою Надія Мозоль та моя родина”.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Договір добровільного медичного страхування СК “Нафтагазстрах”
№20-10-03-40966,
виданий
ВП “Ківерцівська дистанція колії”
ЗІНЕВИЧУ С.П.
● Договір добровільного медичного страхування СК “Нафтагазстрах”
№20-10-03-40597,
виданий
ВП “Ківерцівська дистанція колії”
РЕКС П.М.
● Посвідчення ЛВ №453203, видане
ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у 2014 р. ДАЦКУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №526308, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2014 р. ШУРМАКЕВИЧУ Л.Й.
● Посвідчення ЛВ №527892, видане
ВП “Служба матеріально-технічного постачання” у 2013 р. БЛАГУТІМАРУХНЯК М.Б.
● Договір добровільного медичного страхування СК “Нафтагазстрах”
№20-10-0045802,
виданий

ВП “Станція Львів” у 2013 р.
СТАДНИКУ О.Ф.
застрахованого
● Посвідчення
пенсіонера №30-12-00-226645, видане СК “Нафтагазстрах” у 2014 р.
БОРОВИК Т.І.
● Посвідчення ЛВ №513558, видане ДЗ “Клінічна лікарня” у 2013 р.
ПУСЯК Н.А.
● Приміський квиток ф.4 уч. №012115,
виданий квитковим бюро ст. Ужгород
у 2013 р. АНДЖИЄВСЬКОМУ В.А. на
ім’я АНДЖИЄВСЬКОЇ Н.В.
● Посвідчення ЛВ №464513, видане ВП “Моторвагонне депо Львів”
у 2011 р. СЮТІ О.Ю.
● Посвідчення ЛВ №491835, видане
ВП “Ужгородська пасажирська вагонна дільниця” у 2012 р. ЛЮБАСУ Я.М.
● Приміський квиток ф.4 №189624,
виданий квитковим бюро ст. Ковель
у 2014 р. СВИРИДЮКУ С.Я.
● Посвідчення ЛВ №506440, видане

ВП “Рівненська дирекція залізничних
перевезень” у 2013 р. ШЕВЧУК І.В.
● Приміський квиток ф.4 №197186,
виданий ВП “Чернівецька дистанція
колії” у 2014 р. КОСТЮКУ Р.В.
● Посвідчення ЛВ №472948, видане
ВП “Чернівецька дистанція колії” у
2011 р. НИЩУК М.С.
● Приміський квиток ф.4 №189521,
виданий квитковим бюро ст. Ковель
у 2014 р. ТРОЦЮ С.В.
● Договір
страхування
СК
“Нафтагазстрах” №20-10-03-24251,
виданий ВП “Рівненська дистанція
колії” РАСІКУ Р.О.
● Договір добровільного медичного
страхування №30-12-0003831, виданий СК “Нафтагазстрах” у 2012 р.
СЕМЕНОВІЙ Л.В.
● Договір добровільного медичного
страхування №20-10-03-12724, виданий СК “Нафтагазстрах” у 2012 р.
ФАДІЄВСЬКІЙ О.Ф.

Колектив Бродівської дистанції колії вітає колишнього
головного бухгалтера відокремленого підрозділу

Ольгу Петрівну ГОНЧУК

із ювілеєм!
Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві
І вірних друзів завжди на путі,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде у Вашім житті!
Нехай квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі мрії,
І доля посилає многа літ,
Здоров’я, щастя, радості й надії!

Колектив служби контролю та внутрішнього аудиту
залізниці вітає старшого ревізора служби

Василя Володимировича ПРИМАКА
із 50-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 обминає Вас журба!
Бажаєм Вам від всього серця
Любові, щастя, і добра!
Колектив ВП “Львівська дистанція зв’язку”
вітає старшого електромеханіка зв’язку

Володимира Михайловича МИХАСЯКА
із 60-річчям!
Дозвольте Вас сьогодні привітати,
Бо день такий буває раз в житті!
Здоров’я, щастя щиро побажати
На все життя, на довгий, довгий вік!
Нехай життя бурхлива течія
Не втопить корабля Ваших надій,
І допоможе Господь Бог
У здійсненні всіх заповітних мрій!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 13-19 червня 2014 р.
У п’ятницю мінлива хмарність,
місцями короткочасні дощі, грози,
в окремих районах град, шквали 1520 м/сек. Температура вночі 10-15°,
вдень 18-23°, на Закарпатті 20-25°
тепла. У суботу місцями короткочасні дощі, грози, вдень поривчастий вітер, при грозах можливі шквали. Температура вночі 5-10°; вдень
16-21° вище нуля, на Закарпатті
вночі 10-15°, вдень 20-25° тепла. У
неділю вдень місцями короткочасні
дощі, грози. Температура вночі 510°, у горах місцями 3-5° вище нуля,
вдень 16-21°, на Закарпатті 18-23°
тепла, у горах 14-19° вище нуля.
У понеділок без істотних опадів.
Температура вночі 6-11°, у горах
місцями 5-10° вище нуля, вдень 1924°, на Закарпатті до 25° тепла, у
горах 15-20° вище нуля. У вівторок
уночі переважно без опадів, вдень
короткочасні дощі, місцями грози, на Івано-Франківщині, Буковині,
Тернопільщині подекуди сильні
зливи. Температура вночі 7-12°,
вдень 17-22°, на Волині, Рівненщині,
Закарпатті до 26° тепла, у горах 1520° вище нуля.
Надалі вночі переважно без
опадів, вдень короткочасні дощі,
місцями грози. Температура вночі
6-11°, вдень 20-25°, на Закарпатті до
27° тепла. У четвер удень 17-22°, на
Закарпатті до 25° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Колектив служби охорони праці висловлює щирі
співчуття колишньому начальнику сектора охорони
праці Ужгородської дирекції залізничних перевезень
Володимиру Павловичу Ковальову з приводу важкої
втрати – смерті дружини.
Організація Ради ветеранів управління залізниці висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу
смерті члена Ради ветеранів управління залізниці
ШЕВЧЕНКО Інни Валентинівни.

