ПРИВІТАННЯ

Колектив технічної служби щиро вітає
інженера 1-ї категорії служби

Людмилу Вікторівну ЗАРІЧНУ
із Днем народження!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі!
Хай молодість Твоя ще довго квітне,
Усмішка сяє на Твоїх устах,
І лиш хороше, радісне, привітне,
Тобі в житті перетинає шлях!
Колектив служби статистики щиро вітає
провідного інженера

Марту Юріївну ДЗЯДЕВИЧ
із Днем народження!
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!
Колектив ВП “Стрийська дистанція електропостачання” щиро вітає старшого електромеханіка ремонтно-ревізійної дільниці

Володимира Васильовича ТИМЧІЯ

Колектив ВП “Пасажирська служба” вітає
таксувальника перевізних документів вокзалу станції Чоп

Валентину Миколаївну СОЛОПОВУ

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

Колектив служби статистики щиро вітає начальника
контрольно-ревізійного відділу служби

Ігоря Анатолійовича ХОМІЧЕНКА

із Днем народження!
З Днем народження щиро вітаєм,
І хай сонячним буде Ваш вік!
Ми від щирого серця бажаєм
Щастя й здоров’я на многая літ!

Колектив служби статистики щиро вітає
начальника служби

Олександра Івановича СКИГАРА

із ювілеєм!
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіхи у ріднім колективі.
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
Нехай життя здається добрим дивом,
Цікавим, радісним, щасливим,
А плідні справи та шляхи
Благословенні будуть Богом та людьми!

із Днем народження!
Хай Вам завжди усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки!
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

Дружина, син, донька, невістка, зять, внуки, свати вітають
коханого чоловіка, дорогого батька та дідуся, шановного свата

із Днем народження!
Хай щастя і радість Вам ллються рікою,
Щоб Ви не стрічались ніколи з журбою!
Хай пісня дзвінка виграє на вустах,
Хай смутку не буде ніколи в очах!

Івана Васильовича ГАСИНЦЯ
із ювілеєм!
Прожито немало на білому світі,
Та з нами, рідненький, надалі живіть!
Хай сонце у Ваше віконечко світить,
І тішить серце висока блакить!
Всміхніться дідусю, хай долі тривоги
Минають Ваш теплий та затишний дім,
До Вас не забудем ніколи дороги,
А нині вітаєм сімейством усім!
Адміністрація, профспілковий комітет, Рада ветеранів,
молодіжна рада щиро вітають ветеранів та працівників
із 70-річчям з часу заснування

Ковельської дистанції
сигналізації та зв’язку
Бажаємо Вам і Вашим родинам міцного здоров’я,
благополуччя, миру, злагоди, добра. Нехай ніколи не
покидає Вас надія на краще життя,
майбутнє нашої України.
Життя Вам довгі, довгі роки
Без сліз, без горя, без біди!
Хай буде радість в Вашім домі
Сьогодні, завтра і завжди!
Рада ветеранів війни та праці ВП “Пасажирське
вагонне депо Львів” вітає ветерана праці,
учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни

Броніслава Адамовича ЦАЛКА
із 90-річчям!
ветеранів праці
із 80-річчям!

Ганну Тимофіївну ІВАНСЬКУ
Миколу Володимировича МАЛЬЦЯ
Стефанію Миколаївну МІК
Івана Миколайовича ХАЯ
із 70-річчям!

Даниїлу Степанівну ЛУЧЕЧКО
Мирослава Миколайовича УГРИНА
Анастасію Петрівну ХОЛОШНЕЦЬКУ
із 60-річчям!

Стефанію Петрівну БЕРЯНИЧ
Ганну Степанівну КУЛІЄВИЧ
Ярославу Степанівну ЛИТВИН
Ганну Михайлівну МАКАРЕВИЧ
Галину Степанівну ПАНАС
Любов Миколаївну СОХАНЬ
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла!
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!

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

Івана Васильовича РИМАРА

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає ветеранів праці
із 80-річчям!

Розалію Каролівну КОВАЛЬ
Зіновія Стаховича ОЛІЙНИКА
Ларису Іларіонівну КЛЬОЦ

із 75-річчям!
заступника голови Ради ветеранів дирекції

Галину Олександрівну СТРОУМОВУ
із 70-річчям!

Степана Королевича ХЛОПЕЦЬКОГО
Марію Павлівну КРУК
Ганну Яківну ІВАНУЦ
із 60-річчям!

Марію Федорівну БАДЕЦЬКУ
Івана Васильовича ГАСИНЦЯ
Любов Миколаївну ГУДЗ
Марію Михайлівну КОХМАН
Марію Григорівну СОЛОВІЙ
Лідію Остапівну КОСТИШЕН

Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі добрі діла,
В здоров’ї – багатство, і радість, і сила,
А більшого щастя на світі нема!

Рада ветеранів ВП “Львівська дистанція колії”
вітає із ювілеєм ветеранів праці
із 90-річчям!

Валентину Дмитрівну СУМОВСЬКУ
із 70-річчям!

Миколу Миколайовича КРЕМІНЦЯ
Володимира Осиповича МАЛАНЮКА
із 60-річчям!

Валентину Михайлівну ПІДЛИСЬКУ

Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Договір №20-10-03-44872,
БУКСІ Я.А.
● Договір №20-10-03-46364,
ВЙОНЦЕКУ А.Ф.
● Договір №20-10-03-46102,
БАБИЧУ Я.П.
● Договір №20-10-03-44951,
ЛЕУШУ Б.Г.

виданий СК “Нафтагазстрах”
виданий СК “Нафтагазстрах”
виданий СК “Нафтагазстрах”
виданий СК “Нафтагазстрах”

Дочка, зять, онуки Ігор і Марічка вітають
люблячу маму і бабусю

Володимиру Володимирівну СЕНЬКОВИЧ
із ювілеєм!
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!
Хай мир і достаток живуть в Вашій хаті,
Хай люди приходять до Вас із добром,
А в день ювілею і рідні, й знайомі
Вас привітають за щедрим столом!
Тато, мама, сестра Олена щиро вітають дорогу
донечку, сестричку, медсестру Луцької міської лікарні №2

Тетяну Миколаївну БОРТНІК
та її нареченого – складача поїздів станції Батьово

Артема Юрійовича ШЕТЕЛЮ
із одруженням!
На весільнім рушнику стоїте ви нині,
Ще сьогодні вільні ви, завтра
вже – родина!
Хай міцна буде сім’я,
хай цвіте кохання,
Тільки пісня солов’я
хай вас будить зрання!
Служба контролю та внутрішнього аудиту залізниці
щиро вітає колишнього страшого ревізора служби

Єву Дежівну ПЕЛЕНКУ
із 70-річчям!
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі добрі діла,
І здоров’ї – багатство, і радість, і сила!
А більшого щастя на світі нема!
Об’єднана Рада ветеранів війни та праці Тернопільської
дирекції залізничних перевезень вітає із ювілеєм
ветеранів підприємств дирекції
із 80-річчям!

Богдану Григорівну САГАЙДАК
Богуслава Максимовича КОПЧАКА
Інну Демянівну ДУБОВУ
із 70-річчям!

Марію Миколаївну ВАРВАРЧУК
Антона Івановича БРОЯКА
Марію Василівну ПРОВАЛЬНУ
Оресту Броніславівну ГОНЧЕРЕНОК
Володимира Івановича КОРОЛЯ
Сузанну Олексіївну ПОПИК
Богдана Андрійовича ФЕЦУЛЯКА
із 60-річчям!

Надію Андріївну ГОНЧАРУК
Ярослава Федоровича ОЛІЯРЧУКА
Тамару Іванівну МАЛАНЧІЙ
Лесю Павлівну КАРАВАНСЬКУ
Ганну Михайлівну ГРАБОВУ
Арсена Степановича ЛИПКУ
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата!
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро щоднини прибуває!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 25–31 липня 2014 р.
Упродовж 25-31 липня на більшій частині території залізниці переважатиме дуже тепла погода. У п’ятницю вночі та вранці
на більшій частині території (крім Закарпаття, Рівненщини) місцями короткочасні дощі, гроза, вдень переважно на Закарпатті,
у горах, на півдні Львівщини короткочасні дощі, місцями гроза.
Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, місцями до 30° тепла,
у горах вночі місцями 9-11°, вдень 19-24° тепла. На вихідні вночі
без істотних опадів, вдень на Закарпатті та в горах місцями короткочасні дощі, гроза. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°,
у неділю на Волині та Рівненщині 28-33°, в горах місцями вночі
8-11°, вдень 20-25° тепла.
У понеділок-вівторок без опадів, лише на Закарпатті та в
горах місцями короткочасний дощ, гроза. Температури вночі
13-19°, вдень 27-32°, в горах місцями вночі 7-12°, вдень 21-27°
тепла. У вівторок короткочасні дощі, місцями зливи з грозами .
Температура вночі 14-19°, вдень 21-26, місцями 27-29° тепла.
У середу переважно в горах місцями короткочасний дощ, грози. Температура вночі 13-18°, вдень 28-33° тепла. У четвер на
Закарпатті, заході Львівщини, Волині пройдуть короткочасні дощі,
місцями грози. Температура вночі 14-20°, вдень 27-32°, на Волині
та Рівненщині – 29-34° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

