ПРИВІТАННЯ

Колектив та профспілковий комітет
Центру професійного розвитку персоналу вітає
заступника начальника центру

Ірину Михайлівну ПИВОВАРНИК

із 50-річчям!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа!

Служба воєнізованої охорони вітає
провідного інженера служби

Михайла Володимировича САЛАША

із 50-річчям!
Хай ладиться скрізь – на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас!
Все світле, хороше, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя вирує стрімкою рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує ще довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Профспілковий комітет та колектив
Сарненської дистанції сигналізації і зв’язку
щиро вітають начальника дистанції

Віктора Костянтиновича КУЗЬМИЧА
із 60-річчям!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги!
На довгих стежинках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

Рада ветеранів війни та праці ВП “Мукачівська
дистанція колії” щиро вітає ветерана дистанції

Михайла Михайловича БАБИНЦЯ

із 80-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!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці
із 80-річчям!

Ярослава Григоровича ГРИНІШАКА
із 70-річчям!

Станіслава Степановича ПЕТРОВСЬКОГО
із 60-річчям!

Марію Василівну МИРОНЯК

Хай буде здоров’я міцне, мов граніт,
Хай шлях життя встеляє ясен цвіт,
Хай наші щирі привітання
Звучать для Вас не менше, ніж сто літ!

Рада ветеранів ремонтного вагонного депо Здолбунів
щиро вітає ювілярів депо
із 80-річчям!

Василя Яковича ЦУПРІЯНА
із 70-річчям!

Олександра Андрійовича ЗДУНА

Хай на Вашій долі поле щиро родить,
Ще багато років щастя поруч ходить!
Будьте Ви здорові, на добро багаті,
Хай гаразди й радість не минають хати!
СПІВЧУТТЯ

Колектив служби перевезень висловлює щире співчуття заступнику начальника оперативно-розпорядчого
відділу служби перевезень Тарасу Володимировичу
В’язівському з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив служби колії висловлює глибоке співчуття першому заступнику начальника ВП “Служба колії”
Володимиру Ільковичу Тригубу з приводу тяжкої втрати – смерті батька Ілька Семеновича.
Колектив ВП “Підзамчівська дистанція колії” висловлює щирі співчуття першому заступнику начальника
служби колії Володимиру Ільковичу Тригубу з приводу
важкої втрати – смерті батька Ілька Семеновича.
Колектив, студенти Львівського коледжу транспортної
інфраструктури ДНУЗТ висловлюють щирі співчуття заступнику директора з навчально-виробничого навчання
Івану Івановичу Лабі, викладачу Оксані Іванівні Лабі з
приводу важкої втрати – смерті дружини, матері Лаби
Софії Володимирівни.
Світла пам’ять про Софію Володимирівну назавжди
збережеться у серцях усіх, хто її знав, любив і поважав.

Рада ветеранів війни та праці управління залізниці
вітає колишню телеграфістку інформаційнообчислювального центру

Надію Самойлівну МАРЧИК

із 90-річчям!
Відходять роки – не біда,
В природі не завжди цвітіння!
Немало віддано труда,
Здоров’я, сил, душі горіння!
І в нагороду за свій труд,
За розум, вміння і терпіння
Хай буде щастя, і добро,
І завжди Божеє благословіння!

Дружина, батьки, родина та колектив бази палива
ст. Стрий ВП “Локомотивне депо Львів-Захід”
сердечно вітають коханого чоловіка, дорогого сина,
зливальника-розливальника бази палива

Богдана Михайловича ДУЛИША

із Днем народження!
Прийми наші найщиріші вітання
з Днем народження! Від усього серця бажаємо Тобі міцного здоров’я
та життєвої наснаги, професійних
успіхів та особистих творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди та
добробуту у Твоїй оселі! Нехай здійсняться усі заповітні мрії, а будь-які
повороти долі завжди відкривають лише
нові обрії майбутніх перспектив! Щастя
Тобі, радості, добра і благополуччя!

Колектив станції Рава-Руська щиро вітає
чергового по станції

Степана Степановича ЖЕМЕЛУ
із ювілеєм!
Усього найкращого ми Вам бажаєм,
Хай з горем ніколи не стрінетесь Ви,
Хай радість усюди Вас зустрічає,
І друзі вірні будуть поруч завжди!
Хай квіти кохання встеляють дорогу,
Якою Ви йдете у вирій буття,
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Рада ветеранів війни та праці Рівненської дирекції
залізничних перевезень вітає із ювілеєм ветеранів дирекції
із 90-річчям!

Зінаїду Миколаївну ЦАРУК
із 80-річчям!

Петра Павловича КОВАЛЬЧУКА
Надію Іванівну КАРПОВУ
із 70-річчям!

Надію Григорівну ТОМЧУК
Ганну Григорівну КУБОВУ
Лідію Павлівну ПРИТ
Івана Григоровича ІВАНЧУКА
Марію Григорівну ЩЕРБАТЮК
із 60-річчям!

Валерія Михайловича БАБІКА
Людмилу Володимирівну МИХАЛЬЧУК
Віктора Миколайовича ГУСАРА

На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата!
Хай цвіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро до Вас щоднини прибуває!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 3-9 жовтня 2014 р.
Упродовж 3-9 жовтня на більшій частині території
залізниці переважатиме суха погода з прохолодною
температурою вночі та помірно теплими днями. У
п’ятницю хмарно з проясненнями, місцями невеликий
дощ, на Закарпатті та в горах місцями сильні опади.
Температура вночі 3-8°, вдень 11-16°, на Волині місцями до 18° тепла, у горах місцями 8-11° вище нуля.
Упродовж вихідних мінлива хмарність, на більшій частині території залізниці без істотних опадів. Тільки на
Закарпатті та в горах часом дощитиме. Температура
вночі 2-7° вище нуля, вдень 11-16°, на Закарпатті вночі
8-13°, вдень 13-18° тепла.
У понеділок-вівторок без істотних опадів.
Температура вночі від 0 до 5°, на Закарпатті 3-8° вище
нуля, вдень у понеділок 12-17°, на Закарпатті 15-20° тепла. У вівторок удень 14-19°, на Закарпатті до 20° тепла.
У середу часом невеликі та помірні дощі. Температура
вночі 4-9°, вдень 9-14° вище нуля, на Закарпатті вночі
6-11°, вдень 15-20° тепла. У четвер переважно без
опадів, тільки на Закарпатті вночі місцями невеликий
дощ. Температура вночі від 0 до 5° тепла, у східних регіонах на поверхні ґрунту, а подекуди і в повітрі можливі
приморозки. Вдень 6-11° вище нуля, на Закарпатті вночі
6-11°, вдень 14-19° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Колектив господарської служби щиро вітає оператора
комп’ютерного набору 1 категорії господарської служби

Ларису Сергіївну КРАСУЦЬКУ

із 50-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!
Колектив ВП “Служба сигналізації і зв’язку”
вітає начальника служби

Романа Євгеновича ЗАЛІЗНЯКА

із 60-річчям!
Летять роки, і їм немає спину,
За ними мудрості великий зміст,
Сьогодні шістдесяту верховину
Здолали Ви, мов справжній альпініст!
За пройденим не варто сумувати,
Попереду – прекрасна ще пора.
Хай щедрим буде ювілейне свято!
Здоров’я Вам, любові і добра!
Профспілковий комітет та колектив
Сарненської дистанції сигналізації і зв’язку
щиро вітає начальника служби сигналізації і зв’язку

Романа Євгеновича ЗАЛІЗНЯКА

із 60-річчям!
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 успіх в нашім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
Колектив та профспілкова організація
ВП “Львівська дистанція зв’язку” вітають
начальника ВП “Служба сигналізації і зв’язку”

Романа Євгеновича ЗАЛІЗНЯКА
із 60-річчям!
Кружляє листя у танку осіннім,
Дерева, наче в полум’ї, горять,
В цей день зібрались Ваші друзі й рідні
Із Вашим святом щиро привітать!
Бажаєм Вам, щоб доля дарувала
В осіннім сонці весняне тепло,
Щоб Ваша молода душа співала,
А для печалі місця не було!
Хай серце Ваше завжди щедрим буде
І широко відкритим для людей,
Хай молодеча сила сповнить груди,
Додасть наснаги і нових ідей!
Бажаєм Вам, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!
Керівництво та територіальний комітет профспілки
Ужгородської дирекції залізничних перевезень сердечно
вітають начальника відділу перевезень дирекції

Михайла Павловича НІМЦЯ

із ювілеєм!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя,
благополуччя, подальших успіхів у будь-яких
починаннях, щоденних справах, сміливих
планах та сподіваннях. Хай Вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють
та допомагають колеги, минають негаразди та непорозуміння. Хай доля збагачує Вас
життєвою мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогодення!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №504511, видане ВП “Стрийська дистанція
колії” у 2014 р. ФУРУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №372584, видане ВП “Пасажирське вагонне
депо Чернівці” у 2007 р. ГРИГОРЯК Ж.М.
● Посвідчення ЛВ №536554, видане ВП “Підзамчівська дистанція колії” у 2014 р. БУГАЙ Б.М.
● Договір медичного страхування СК “Нафтагазстрах” №3012-00-34102, виданий у 2014 р. ПАЧКОВСЬКОМУ П.К.
● Посвідчення ЛВ №453679, видане ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень” у 2012 р. ГРІМ І.Б.
● Договір добровільного медичного страхування СК “Нафтагазстрах” №20-10-03-47471, виданий у 2012 р. КОГУТ Г.І.
● Посвідчення ЛВ №551660, видане ВП “Львівський центр механізації колійних робіт” у 2014 р. ЯКОВЛЕВУ Т.С.
● Посвідчення ЛВ №508343, видане ВП “Чернівецька дистанція колії” у 2013 р. ГНАТЮКУ В.В.
● Договір СК “Нафтагазстрах” №20-10-3-03-17097, виданий
ДЯЧУКУ Р.В.

