ПРИВІТАННЯ

Колектив служби кадрової та соціальної політики
щиро вітає колишнього інженера служби кадрів та
навчальних закладів

Ольгу Йосипівну ТОРГАШОВУ
із 70-річчям!
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Хай стелиться довга життєва дорога,
Тож зичим вік довгий прожити,
Щоби на сторіччя могли запросити!
Колектив служби статистики щиро вітає техніка
Ужгородського відділу служби статистики

Наталію Ярославівну ЦЕБРИК
із Днем народження!
В День народження бажаємо
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!
Колектив Спеціальної служби щиро вітає
заступника начальника служби

Вадима Веніаміновича КРУЖИЛКА
із 60-річчям!
З ювілеєм Вас вітаєм,
Щастя й долі Вам бажаєм,
Здоров’я, небесної благодаті,
Миру й злагоди у хаті!
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!
Трудовий колектив пасажирського вагонного депо
Львів вітає майстра радіоцеху пункту технічного
обслуговування вагонів

Володимира Андрійовича КОСТИКА
із 50-річчям!
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!
Рада ветеранів війни та праці ВП “Мукачівська
дистанція колії” вітає із ювілеєм ветеранів
із 90-річчям!

Михайла Георгійовича КИМЕНЯША
із 60-річчям!

Марію Іванівну ЛОМАГУ
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!
Реклама

Профспілковий комітет та адміністрація Львівського
центру механізації колійних робіт вітають помічника
начальника з кадрових питань

Ольгу Михайлівну ЗАБОРСЬКУ
із Днем народження!
Нехай сяють очі ніжністю,
А серце розквітне радістю,
Хай доля красива, як соняшник,
Дарує Вам щастя райдугу!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба,
Хай доля дарує довгого віку,
Добра, і здоров’я, і щастя без ліку!

Тетяну Василівну КУЛЯШУ
із 55-річчям!
Дозвольте з ювілеєм привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Нехай дає наснаги Вам земля,
Десятки літ ще мріяти й любити!
Хай рідна пісня серце окриля,
В здоров’ї й радості багато літ прожити!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці
із 90-річчям!

Марію Миколаївну ПРОЦЮК
із 80-річчям!

Петра Мироновича МАЙЗЕЛЯ
Михайла Васильовича МАХЕТЧУКА
із 70-річчям!

Варвару Федорівну ВОЛИНСЬКУ
Василя Васильовича ПРИЙМАЧУКА
із 60-річчям!

Наталію Миколаївну СТЕФАНЦІВ
Миколу Флоровича ВАЙПАНА

Колектив служби статистики щиро вітає
інженера Львівського відділу служби

Тетяну Степанівну ШИТОВУ
із Днем народження!
Бажаємо миру та світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щирості серця, людської поваги!
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

Хай Вас оминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаємо!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 19-25 вересня 2014 р.

Адміністрація та профспілковий комітет
ВП “Ходорівська дистанція колії” сердечно вітають
колишнього бригадира колії

Теодора Микитовича КУЧАКА
із 80-річчям!
Зорить чудова Ваша дата,
Цей світлий день – Ваш ювілей!
У дім уже заходить свято
З вітанням друзів та гостей!
Хай незліченні будуть роки,
Багаті сонцем та добром,
Веселим спів, легкими кроки,
Хай доля повниться добром!
Колектив служби статистики щиро вітає ревізора
служби

Михайла Івановича ДОБРИНЯКА
із народженням донечки!
Привітання мамі й татку
Із народженням дівчатка!
Хай красунею зростає,
І здоров’я, й мудрість має!
Хай найкращою буде дочкою
І продовжить рід родини,
Радістю всіх звеселяє,
Щастя хай її чекає!
● Приміський квиток ф.4уч.
№011452, виданий Мукачівським
квитковим бюро у 2013 р.
БАРАТЕЙ Ж.Ч.
● Договір СК “Нафтагазстрах”
№20-10-03-18224, виданий у
2012 р. КУЦІЮ В.О.
● Договір СК “Нафтагазстрах”
№20-10-03-18225, виданий у
2012 р. ЗЛУПКУ Б.С.
● Посвідчення ЛВ №453033, видане ВП “Станція Львів” у 2013 р.
СТОРОНСЬКОМУ О.О.
● Посвідчення ЛВ №521958, видане ВП “Моторвагонне депо Львів” у
2013 р. СКОРОПАДУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №550034, видане
ВП “Моторвагонне депо Тернопіль”
у 2014 р. ПОРОХНАВЦЮ Р.І.
● Квиток члена ГО “Лікарняна каса”
ЛК №031034, виданий ВП “Станція
Здолбунів” у 2009 р. ФРІДРІХ В.А.
● Посвідчення ЛВ №473161, видане ВП “Локомотивне депо ЛьвівЗахід” у 2012 р. КАРФУТУ О.Р.

Тетяну Володимирівну СКИГАР
із Днем народження, яке вона святкуватиме 20 вересня!
Бажаєм щастя і здоров’я,
Ясного неба і тепла!
В житті Вам злагоди й достатку,
Щоб доля світлою була!
В роботі – успіхів, везіння,
У справах вічного горіння,
В душі любові Вам бажаєм
І хай Вам Бог допомагає!

Колектив служби з управління майновими
та земельними ресурсами з найкращими побажаннями
вітає провідного інженера відділу майнових ресурсів
та реформування підприємств торгівлі

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Колектив служби статистики щиро вітає
інженера ІІ категорії служби

Упродовж 19-25 вересня на більшій частині території
залізниці характер погоди зміниться. У п’ятницю мінлива
хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями
туман. Температура вночі 3-8°, вдень 17-22°, на заході
Львівщини до 24° тепла, на Закарпатті вночі 6-11°, вдень
20-25° тепла, у горах місцями вночі 1-3°, вдень 14-19°
тепла. У суботу мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Температура вночі 7-12°, на Закарпатті 10-15°,
вдень 18-23°, у горах місцями 12-17° тепла. У неділю
хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі,
на Закарпатті та в горах часом дощ, місцями сильний,
вдень подекуди з грозою. Температура вночі 6-11°, на
Закарпатті 9-14°, вдень 18-23°, у горах місцями 12-17°
тепла. У понеділок, починаючи зі заходу та з поширенням
на решту території магістралі, пройдуть дощі, подекуди
сильні. Вітер від помірного до сильного. Температура
вночі 9-14°, вдень 14-20°, на Івано-Франківщині. Буковині,
Тернопільщині місцями при проясненнях 21-24° тепла, у
горах місцями 9-14° тепла. У вівторок вночі – короткочасні дощі , вдень місцями невеликий короткочасний дощ,
на Закарпатті без опадів. Температура вночі 4-9°, вдень
10-15°, на Закарпатті 12-17°, у горах місцями вночі 2-4°,
вдень 7-9° тепла.
Надалі буде без опадів. Температура у середу понизиться вночі від нуля до 5° тепла, на поверхні ґрунту, у
горах і в повітрі можливі приморозки до 2° нижче нуля,
вдень 10-15°, на Закарпатті вночі 12-17°, у четвер вночі
2-7°, вдень 14-19°, на Закарпатті 16-21° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Реклама

