ПРИВІТАННЯ

Колектив та профспілковий комітет
ВП “Стрийська дистанція колії” щиро вітають
заступника начальника з кадрів і соціальних питань

Віру Казимирівну КІЦУЛ
із 55-річчям!
Прийміть у цей день вітання найкращі,
Бажаєм здоров’я, любові і щастя,
Щоб лихо й тривоги Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай в житті Вашім щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає!
Профспілковий комітет Львівського центру
механізації колійних робіт вітає начальника центру

Анатолія Степановича КОЧАНА
із Днем народження!
Бажаєм 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!
Рада ветеранів моторвагонного депо Львів вітає
колишнього машиніста електропоїзда

Романа Семеновича БЕЛЕЯ
із 75-річчям!
Хай кожен день дарує радість,
Нехай про Вас забуде старість!
Здоров’я Вам, любові, сили,
Безмежно світлих небосхилів!
Хай Бог Вас оберігає від біди
Сьогодні, завтра і завжди!
Колектив служби перевезень сердечно вітає
диспетчера служби

Миколу Петровича ЛЬВОВСЬКОГО
із ювілеєм!
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини!
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 і людьми!
Щоб ріки достатку текли – не міліли,
Натхнення і настрою, щастя та сили!
Колектив служби статистики щиро вітає ревізора
Рівненського відділу служби статистики

Олександра Вікторовича ЛАХТІНА
із Днем народження, яке він святкуватиме 13 вересня!
В день народження бажаєм
Радості, сонця й тепла,
Щоб завжди усміхалися очі,
А душа молодою була!
Нехай життя квітує буйним цвітом,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!
Реклама

Рада ветеранів війни та праці Ужгородської дирекції
залізничних перевезень вітає колишнього товарного
касира станції Великий Бичків

Анну Петрівну ХРОМ’ЯК
із 80-річчям!
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка щира осяє чоло!
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
Прожити бажаємо Вам до ста літ!
Колектив та профспілкова організація ВП “Львівська
дистанція зв’язку” вітають начальника дистанції

Володимира Богдановича НЕЧАЯ
із 40-річчям!
Ми дуже раді, що у Вас
Сьогодні славні уродини!
У цей осінній гарний час
Дозвольте привітати з ними!
І побажати в день оцей
Від всього серця Вам:
Хай ллється радість із очей,
І буйно квітне все навколо!
Нехай Вас Бог благословля,
І від людей Вам буде шана,
А щедра матінка-земля
Дає наснагу Вам щорання!
А в особистому житті
Достатку зичим та любові,
І будьте в дні ці непрості
Завжди веселі та здорові!
Колектив та профспілкова організація ВП “Львівська
дистанція зв’язку” вітають заступника начальника
дистанції

Мирона Михайловича ОЛИВКА
із 50-річчям!
Ваші роки – то Ваш скарб,
Їм ціни немає,
Кожен рік багато варт,
Всі про це ми знаєм!
Вашу мудрість знаєм ми,
Цінуємо Ваш досвід,
Шана в Вас поміж людьми
І поваги досить!
Тож прийміть уклін від нас,
Щире слово шани,
Всякий день й усякий час
Пишаємось ми Вами!
Дружина Марія, син Іван, доньки Тетяна і Алла,
невістка Руслана, зяті Володимир і Ігор, внуки та
правнук щиро вітають дорогого чоловіка, улюбленого
батька та дідуся

Івана Григоровича ІВАНЧУКА
із 70-річчям!
У Вас сьогодні славна дата,
Яка залишить в серці слід!
Дозвольте щиро привітати
І побажати довгих літ!
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього немилі всі інші діла!
В здоров’ї – багатство, радість і сила,
І більшого щастя на світі нема!
Зичимо достатку, любові й тепла,
Від друзів поваги, від людей добра!
Многая і благая Вам літ!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Договір СК “Нафтагазстрах” №30-12-00-005468, виданий у 2012 р. КОЗАЧУК В.М.
● Посвідчення ЛВ №476103, видане
ВП “Локомотивне депо Чернівці” у 2012 р., посвідчення на право управління локомотивом
№678003 (1987 р.) та посвідчення про присвоєння ІІ класу кваліфікації машиніста тепловоза №209410 (1992 р.), видані управлінням
Львівської залізниці КНИШУ В.А.
● Посвідчення ЛВ №518202 та прикордонну перепустку №101758, видані управлінням
Львівської залізниці у 2013 р. ФЕДОРКІВУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №532892, видане ВП “ІваноФранківські дорожні механічні майстерні” у
2014 р. ВОЙТКІВ С.А.
● Посвідчення ЛВ №484811, видане ВП
“Дистанція сигналізації та зв’язку ст. Львів” у
2013 р. СТРУЧКУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №502131 (2012 р.) та приміський квиток ф.4 №182299 (2014 р.), видані ВП
“Локомотивне депо Львів-Захід” СТЕЦИНІ С.І.
● Посвідчення ЛВ №513513, видане ДЗ “Клінічна
лікарня” у 2012 р. МАСЯК О.П.
● Договір СК “Нафтагазстрах” №20-10-03-24145,
виданий ВП “Підзамчівська дистанція колії” у
1999 р. ПАШКОВСЬКОМУ М.П.

Син Іван зі сім’єю вітають дорогу маму та бабусю

Анну Петрівну ХРОМ’ЯК
із 80-річчям!
Зичимо ще літ багато,
Радості й ні крихточки біди,
Щоб життя для Вас було, як свято,
Й дарувало посмішку завжди!
Хай береже Вас Мати Божа
Від злих людей і різних бід,
Хай дасть здоров’я і поможе
Прожити в щасті многа, многа літ!
Керівництво та профспілковий комітет
експлуатаційного вагонного депо Ужгород щиро
вітають інженера 2 категорії

Івана Івановича РУСИЧА
із 50-річчям!
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!
Профспілковий комітет та колектив ВП “Мукачівська
дистанція колії” вітають старшого шляхового
майстра 3-ї дільниці

Володимира Владиславовича КОЗЛОВСЬКОГО
із 60-річчям!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!
Дружина, діти, внуки і правнучка Софійка сердечно
вітають дорогого чоловіка, батька, чудового дідуся та
прадідуся зі села Долиняни Івано-Франківської області

Федора Микитовича КУЧАКА
із 80-річчям!
Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина засріблила вже скроні,
Тільки в серці у Вас та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях!
Хай щастя панує у Вашому домі,
І радість у ньому живе!
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!
Рада ветеранів локомотивного депо Львів-Захід вітає
із ювілеєм ветеранів
із 80-річчям!

Олександра Дмитровича ДРОЗДОВА
Ніну Іванівну УНЄВУ
із 70-річчям!

Анну Федорівну ПИЛИПЧУК
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 12-18 вересня 2014 р.
Упродовж 12-18 вересня на більшій частині території залізниці переважатиме тепла та суха погода. У п’ятницю мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура вночі 9-14°, на Закарпатті
13-18°, у горах 7-12° вище нуля, вдень 21-26°, на Закарпатті 2429° тепла, у горах 17-22° тепла. Упродовж вихідних без опадів,
лише вдень на Закарпатті та в горах місцями короткочасний дощ.
Температура вночі 8-13°, на Закарпатті 11-16° вище нуля, вдень
21-26°, на Закарпатті 23-28° тепла.
У понеділок-вівторок без істотних опадів. 15 вересня вночі 712°, на Закарпатті 10-15°, у горах місцями 5-7° вище нуля, вдень
21-26° тепла. 16 вересня вночі 7-12°, на Закарпатті 9-14°, у горах
місцями 5-7° вище нуля, вдень 20-25°, на Закарпатті 22-27°, у горах 16-21° тепла.
У середу-четвер без опадів. Температура вночі 5-10°, на
Закарпатті 7-12°, у горах місцями 3-5° вище нуля. Вдень 17-22°,
на Закарпатті 20-25°, у горах 13-18° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Колектив ВП “Стрийська дистанція колії” зі сумом та
скорботою зустрів звістку про передчасну смерть колишнього заступника начальника зі штучних споруд
ЦЮКА Івана Михайловича.
Висловлюємо щирі співчуття і поділяємо біль непоправної втрати з рідними та близькими.

