ПРИВІТАННЯ

Колектив фінансово-економічної служби щиросердно
вітає провідного бухгалтера відділу зведеного обліку
доходних надходжень

Галину Михайлівну КУРУС
із ювілеєм!
Минають дні, летять хвилини,
І людям непідвладний час,
В цю літню, теплу, світлу днину
Чудовий ювілей у Вас!
Хай днів нових ще буде безліч!
Без ліку щастя і пісень!
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий незабутній день!

Колектив Тернопільського відділу служби статистики
щиро вітає колишнього інженера-аналізатора відділу

Надію Йосипівну ЦИМБАЛ
із ювілеєм!
Здоров’я, затишку, удачі і любові,
Жіночого щастя, прихильної долі!
Нехай кожен день для Вас казкою квітне,
Хай люди всміхаються щиро й привітно!
Щоб не знали Ви ні тривог, ні печалі,
Щоб були такою, як нині й надалі!
Нехай Вас завжди супроводжують успіхи,
радують внуки, надихають нові справи, окрилює
любов, зігріває родинне тепло!

Рада ветеранів війни та праці локомотивного депо
Мукачево вітає із ювілеєм ветеранів
із 80-річчям!

Івана Михайловича ЛЕНЧАКА
Емму Михайлівну ГРЕБУ
із 70-річчям!

Дьордя Дьордьовича ЛУКЕЧУ
Юрія Івановича ЯКАБУ
Хай щастя буде у Вашому домі,
І радість хай з Вами буде завжди!
Здоров’я міцного й щасливої долі,
Господь хай дарує на довгі роки!

Із найкращими побажаннями мама, дружина Леся,
дочки Ніна, Марія зі сім’ями, маленька внучка Аріелічка,
сестра Марія, брат Богдан зі сім’ями щиро вітають
дорогого сина, чоловіка, люблячого батька, дідуся, брата

Петра Дмитровича МАРТИНЯКА
із ювілеєм!
Ваш ювілей – щаслива дата,
І сумніватись тут не слід!
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід!
Отож прийміть найкращі привітання –
Здоров’я, щастя та багато літ!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день!

Колектив та профспілковий комітет
ВП “Колійні дорожні ремонтно-механічні майстерні”
вітають начальника підрозділу

Мирослава Івановича ХОМ’ЯКА
із 45-річчям, яке він святкуватиме 22 червня!
З Днем народження щиро вітаєм,
І хай сонячним буде Ваш вік!
Ми від щирого серця бажаєм
Щастя й здоров’я на многая літ!
А ще всіх благ земних бажаєм,
Хай не приходить в хату зло,
Всі квіти світу Вам даруєм
За добре серце і тепло!
Дружина, син Вадим, дочка Ангеліна, батьки, брат Борис
зі сім’єю, теща та сестри дружини Галина, Оксана,
Мирослава зі сім’ями від усієї душі вітають
коханого чоловіка, турботливого батька, любого сина,
дорогого зятя, доброго кума, машиніста електровоза

Віктора Степановича ПЛАВ’ЯНИКА
із 30-річчям!
В день особливий вітаєм Тебе!
Хай радість в душі розквітає!
Прийми найщиріші вітання від нас –
Хай усміх в очах Твоїх сяє!
Хай сонце дарує проміння своє,
І небо хай буде безхмарним!
Нехай кожен день безліч вражень дає,
Життя щоб було різнобарвним!
Організація ветеранів управління Львівської залізниці
вітає пенсіонерів

ТРАДИЦІЇ

із 70-річчям!

Євгена Степановича КУРИЛА
із 60-річчям!

Тетяну Миколаївну ЛИСЮК
Нехай Вам завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки!
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
Регіональна Рада ветеранів війни та праці ВП “ІваноФранківська дирекція залізничних перевезень” вітає
члена Ради ветеранів Коломийської дистанції колії

Івана Андрійовича ГУМЕНЮКА
із Днем народження!
Життя прожить – не поле перейти,
І Ваше йде нелегкими шляхами!
Тож хай Вам Бог дарує многая літ,
Здоров’я, миру і ще довго залишатись з нами!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 20-26 червня 2014 р.

У

буденному, відлагодженому до автоматизму ритмі життя творчим святом у
залізничному селищі Королево став звітний концерт художньої самодіяльності, який відбувається уже 20 р оків поспіль. Організовують
концерт ентузіасти творчості, відомі всім залізничникам не лише у Королевому, а й далеко за
його межами, – родина Тарнаїв.

Щороку сім’я Тарнаїв дає 25 таких концертів. До творчості залучили своїх синів і навіть онуку, яка на концерті
вела свою першу святкову програму.
Святкова подія зібрала переповнений зал залізничників та жителів довколишніх сіл. Концертна програма
розпочалася молитвою “Отче наш”, що пролунала з вуст
СПІВЧУТТЯ

Із глибоким сумом зустріли
ми звістку про те, що відійшов
у вічність колишній начальник об’єднаного дорожнього
бюро з розподілу місць у пасажирських поїздах, почесний
залізничник
ЛИТВИНЮК Андрій Якович.
Адміністрація, профспілковий комітет та трудовий колектив вокзалу станції Львів
висловлюють щирі співчуття
рідним та близьким Андрія
Яковича.

найменшої учасниці заходу Даніелли Палінчак. Згодом
усі вирушили до пам’ятної дошки слави, де запалили свічки та поклали квіти, вшанувавши пам’ять героїв
“Небесної сотні”.
Упродовж святкової програми лунали пісні та поезії,
присвячені отчому краю та рідному селищу. Порадували
своєю творчістю й діти з гуртка “Криниченька”.
Концертна програма тривала понад три години. Пісні
та ліричні поезії глибоко запали в серця глядачам, від розчулення люди не приховували сліз. Концерт завершився
тривалими оплесками на адресу всіх учасників. Його ще
довго згадуватимуть місцеві залізничники.
Іван КОЗАК
смт. Королево

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Договір добровільного медичного страхування №619545, виданий
СК “Нафтагазстрах” МУЛЬТАНУ О.Б.
● Посвідчення ЛВ №494265, видане
ВП “Івано-Франківська дистанція колії”
у 2014 р. ЦИНЯВСЬКОМУ О.Я.
● Посвідчення ЛВ №461795, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2013 р. ШКУМБАТЮК Т.П.
● Посвідчення ЛВ №534658, видане ВП
“Господарська служба” у 2013 р.
ХАВАЛКУ Р.С.
● Посвідчення №13465, видане СК

“Нафтагазстрах” у 2011 р. ГОРБОВОМУ Т.В.
● Посвідчення №13469, видане
СК “Нафтагазстрах” у 2011 р.
МАМЧУР Г.С.
● Посвідчення ЛВ №526785 (2013 р.)
та приміський квиток ф.4 №194959
(2014 р.), видані ВП “Колійна машинна
станція №123” БОРТНІКУ В.І.
● Посвідчення №38732, видане
СК “Нафтагазстрах” ПЕЦУХУ І.П.
● Посвідчення ЛВ №525913, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід”
у 2013 р. ГУЛЯКУ М.Д.

У п’ятницю мінлива хмарність, удень
та ввечері короткочасні дощі, грози.
Місцями сильні дощі, подекуди з градом. При грозах поривчастий вітер.
Температура вночі 7-12°, у горах місцями 4-6° вище нуля, вдень 18-23°, на
Закарпатті до 25° тепла. У суботу вночі
та вранці короткочасні дощі переважно на Івано-Франківщині, Буковині та
гірських ділянках. Місцями сильні опади, грози. Вдень дощитиме на більшій
частині території залізниці. Температура
вночі 5-11°, вдень 17-22°, у горах місцями 14-16° тепла. У неділю вночі місцями
короткочасний дощ, вдень подекуди з
грозою. Лише на Закарпатті без істотних
опадів. Температура вночі 6-11°, вдень
17-22°, на Закарпатті до 24° тепла, у горах уночі місцями
3-5°, вдень 15-17° вище нуля.
У понеділок вдень місцями короткочасний дощ.
Температура вночі 6-11°, у горах місцями 3-5° вище нуля,
вдень 18-23°, на Закарпатті до 25° тепла. У вівторок у другій
половині дня на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині,
у південних районах Львівщини та Тернопільщини короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи. Температура
вночі 8-13°, вдень 19-24° вище нуля, при проясненнях
місцями до 27° тепла.
Надалі переважатиме нестійка погода з дощами,
грозами та зливами, в окремих районах можливий град.
Температура вночі 8-14°, вдень 18-23°, місцями при проясненнях до 26° тепла, під час дощів 11-16° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

