ПРИВІТАННЯ

Колектив ВП “Служба електропостачання” щиро вітає
провідного інженера з організації та нормування праці

Колектив ВП “Служба колії” вітає
провідного інженера відділу інженерних споруд

Ольгу Анатоліївну МУСТАФІНУ

Галину Геннадіївну ХАРЛАН

із Днем народження!
Шановна Ольго Анатоліївно!
Ми хочем з Днем народження Вас привітати
І побажати Вам від щирої душі:
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожен день в житті!
Хай негаразди завжди оминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди стрічають!

Колектив ВП “Перший загін воєнізованої охорони”
щиро вітає начальника загону

Віталія Дмитровича ГЕРАСИМА
та його наречену

Оксану Сергіївну ГЕРАСИМ

із одруженням!
Під дзвони весільні в цей радісний час
Від щирого серця вітаємо Вас!
Ми хочемо Вам усіх благ побажати,
Щоб Ви були дружні, успішні, багаті!
Іще неодмінно щасливі й здорові,
Щоб жили завжди у ладу і любові!
Хай разом всі справи даються Вам легко,
Та гарні сюрпризи приносить лелека!

Об’єднана Рада ветеранів війни та праці Тернопільської
дирекції залізничних перевезень вітає із ювілеєм
ветеранів підприємств дирекції
із 90-річчям!

Олександру Сергіївну УСОВУ
із 80-річчям!

Романа Антоновича СОРОКІВСЬКОГО
Тараса Федоровича РАКІЦЬКОГО
Василя Івановича БЕЛЬМУ
Софію Ярославівну ДЕРЕВЕНСЬКУ
Петра Миколайовича ВОЙЦИШИНА
із 70-річчям!

Марію Павлівну ДЗЕНДЗЕЛЬ
Миколу Миколайовича УСІКА
Степана Миколайовича КУДРИКА
Антоніну Порфирівну ПРЕДОЛЯК
Ярославу Василівну НАРІЖНЯК
Любомира Теодоровича БАБІЯ
із 60-річчям!

Ольгу Степанівну ЛУЦИК
Марію Олександрівну РОСІЦЬКУ
Сергія Миколайовича КРУШЕНИЦЬКОГО
Віру Михайлівну СОЛОВЙОВУ
Богдана Михайловича ЮРЧАКА
Богдана Михайловича СУЛЯ
Ярослава Йосиповича ЛЕВКА
Нехай з рідного порога
Завжди йде легка дорога!
Хай життя барвінком в’ється,
Доля щиро усміхнеться!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 26 вересня-2 жовтня
Упродовж 26 вересня – 2 жовтня на більшій частині
території залізниці переважатиме помірно тепла та суха
погода. У п’ятницю мінлива хмарність, невеликий дощ поширюватиметься зі заходу на решту території; вдень на
Закарпатті та в горах короткочасні дощі. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 3-8°, вдень 11-16°, на
Закарпатті 13-18° тепла, у горах місцями вночі 1-3°, вдень
14-19° тепла. На вихідні мінлива хмарність, без істотних
опадів. Температура вночі у суботу 2-7° тепла, у горах
місцями 0-2° морозу, у неділю 4-9° тепла, вдень 13-18°, на
Закарпатті у неділю до 20° тепла. У понеділок без опадів.
Температура вночі 2-7°, вдень 16-21°, у горах місцями 11-16°
тепла. У вівторок без опадів. Вітер від помірного до сильного. Температура вночі 4-9°, у горах місцями 1-3°, вдень
17-22°, у горах місцями 12-17° тепла. Надалі переважно без
опадів, тільки на крайньому заході місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Температура вночі 5-11° тепла, вдень
у середу 17-22°, на Закарпатті до 23°, у четвер 14-19°, на
Закарпатті 18-23° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

із 55-річчям, яке виповнюється 29 вересня!
Для Вас сьогодні посмішки, вітання,
Яскравих квітів ніжна розмаїть,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть!
Ми хочем радості і щастя побажати,
І неба чистого, як волошковий цвіт,
В житті ніколи прикрощів не знати,
Здоров’я зичимо міцного на сто літ!
Керівництво та профспілковий комітет
експлуатаційного вагонного депо Ужгород
вітають оператора ПТО Мукачево

Галину Остапівну МОХНАЦЬКУ
із 50-річчям, яке виповнюється 28 вересня!
У час ювілейний, святковий
Даруєм розкішний букет шани й любові!
Хай доля дарує довгого віку,
Щастя й радості без ліку!
Міцного здоров’я – з роси і води,
Хай щедрість й добро будуть поруч завжди!
Від нас ці щирі вітання-слова,
А Бог хай дарує многії літа!
Колектив ЄТехПД ВП “Інформаційно-обчислювальний
центр” вітає начальника сектора бухгалтерського
обліку і розрахунку з клієнтами

Євгенію Іванівну КАПЕЛІСТУ
із ювілеєм!
Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти
І днем грядущим від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

із ювілеєм!
Прийміть з нагоди ювілею
Наш найсердечніший привіт,
Хай Вам із Вашою сім’єю
Лиш радості дарує світ!
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом хай сонечко зігріє,
І щиро привітання линуть звідусіль!

Колектив апарату з безпеки руху поїздів та автотранспорту зі сумом зустрів звістку про смерть колишнього
заступника Головного ревізора з безпеки руху поїздів
та автотранспорту Рівненської ревізорської дільниці
ВОЙНИ Миколи Васильовича
та висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.

Георгія Івановича ЛАЗУРКУ
із ювілеєм, який він святкуватиме 27 вересня!
Щоб доля Вам лиш щастя дарувала,
Щоб лихо до Вас дороги не знало,
Щоб мрії Ваші збувались завжди,
І щастя своє щоб змогли зберегти!
Хай буде здоров’я міцне, мов граніт!
Хай шлях життя встеляє ясен цвіт!
І хай наше щире вітання
Звучить для Вас не менше сотні літ!

Колектив ВП “Служба приміських пасажирських перевезень” висловлює щирі
співчуття бригадиру провідників оборотного депо Івано-Франківськ Світлані
Вікторівні Николайчук із приводу тяжкої
втрати – смерті матері.

Регіональна Рада ветеранів війни та праці
ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних
перевезень” вітає ветеранів
колишнього начальника фінансово-економічного відділу
ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень”

Ігоря Юрійовича ПОПИКА
колишнього голову теркому ВП “Івано-Франківська
дирекція залізничних перевезень”

Мирона Степановича ТКАЧУКА
із Днем народження!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра!
Хай повниться ласкою рідная хата,
Й багато в ній буде любові й тепла!

із 30-річчям!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії!
Рада ветеранів війни та праці локомотивного депо
Мукачево вітає ветеранів
із 80-річчям!

Адміністрація, профспілковий комітет та колектив
ВП “Чернівецька дистанція колії” від щирого серця
вітають голову профспілкового комітету дистанції

СПІВЧУТТЯ

із 50-річчям!
Розквітли троянди сьогодні для Вас
У цей ювілейний урочистий час,
Ясніше засяяло сонце в житті,
А Ви, як завжди – неповторні такі!
Тож щастя без меж, веселих доріг,
Добра і достатку на рідний поріг,
Багато Вам звершень, досягнень, краси,
І сотню років – з води і роси!

Олександра Юрійовича ТРОМПАКА

Любов Ярославівну ГАБІНСЬКУ

● Договір СК “Нафтагазстрах” №20-10-03-38423,
виданий у 2012 р. ГАЛІВУ Р.В.
● Посвідчення ЛВ №460821, видане ВП
“Управління будівельно-монтажних робіт і
цивільних споруд №3” у 2012 р. та приміський
квиток ф.4 №195376, виданий квитковим бюро
ст. Рівне у 2014 р. ІСКІНДЕРОВУ Д.Ю.
● Посвідчення ЛВ №546258, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Львів” у 2013 р.
КИРНИЧУК М.М.
● Посвідчення ЛВ №472442 (2013 р.) та приміський квиток ф.4 №198585 (2014 р.), видані ВП
“Стрийська дистанція колії” ГАВРИЛЮК А.В.
● Посвідчення ЛВ №504343, видане ВП “Стрийська
дистанція колії” у 2014 р. ГАЙДУКУ Б.Я.
● Посвідчення ЛВ №472589, видане ВП “Стрийська
дистанція колії” у 2013 р. КАХНОВЦЮ Р.Р.

Галину Степанівну СІРУ

Керівництво та профспілковий комітет
ВП “Експлуатаційне вагонне депо Ужгород”
вітають голову профкому депо

Колектив Інформаційно-обчислювального центру
щиро вітає начальника сектора договірної роботи

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Мати Ганна, чоловік Микола, син Андрій з коханою
дівчиною Христиною, донька Христина, зять Роман,
внучок Матвійко, сестри Оксана і Марія, сім’ї Бучаків
і Мацькових та вся родина вітають дорогу дочку, кохану
дружину, прекрасну маму, бабусю та сестру, провідника
пасажирських вагонів пасажирського вагонного депо Львів

Реклама

Марію Петрівну ТОВТ
Івана Васильовича ДОХНЯКА
із 70-річчям!

Марію Василівну БОДНАР
із 60-річчям!

Івана Миколайовича МУРАВЦЯ
Анатолія Івановича СТОРОЖУКА
Юрія Юрійовича ІВЕГЕША
Усього найкращого ми Вам бажаєм,
Хай з горем ніколи не стрінетесь Ви,
Хай радість усюди Вас зустрічає,
І друзі та рідні будуть поруч завжди!

