ПРИВІТАННЯ

Колектив служби статистики щиро вітає
інженера служби

Наталію Ігорівну ГРИЦЬКО
із Днем народження!
Нехай Вам сонечко світить, а серце співає,
Нехай печаль дороги до серця не знає,
Нехай щастя буде у Вашому домі,
І радість нехай з Вами буде завжди!
Здоров’я міцного й щасливої долі
Нехай Господь Бог дасть на довгі роки!
Профспілковий комітет, члени профкому та колектив
станції Батьово щиро вітають голову профкому

Єлизавету Берталонівну БОЮС
із 60-річчям!
Кружляє листя у танку осіннім,
Дерева, наче в полум’ї, горять,
В цей день зібрались Ваші друзі й рідні,
Щоб Вас зі святом щиро привітать!
Бажаєм Вам, щоб доля дарувала
В осіннім сонці весняне тепло,
Щоб Ваша молода душа співала,
А для печалі місця не було!
Дружина, діти, внуки та правнуки вітають дорогого
чоловіка, батька, чудового дідуся та прадідуся, колишнього старшого інструктора вагонного депо Клепарів

Богдана Петровича РАКА
із 80-річчям!
Прожито немало на білому світі,
Та з нами, рідненький, надалі живіть!
Хай сонце у Ваше віконечко світить,
І тішить серце висока блакить!
Міцного здоров’я – з роси і води,
Хай щастя й добро будуть поруч завжди!
Від нас Вам ці щирі вітання-слова,
А Бог хай дарує многії літа!
Працівники цеху ремонту ТО-3, ПР-1
моторвагонного депо Львів вітають колегу по роботі

Віктора Борисовича ЦУПРІЯНА
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!
Колектив служби статистики щиро вітає ревізора
Івано-Франківського відділу служби статистики

Віктора Володимировича СОСНУ
із Днем народження!
Хай втіляться в життя усі надії,
Здійсняться задуми і сповняться всі мрії!
Хай доля буде світла і ласкава,
Хай щастя буде справжнім і рясним!
Земля щоб гарні квіти дарувала,
А небо було мирним і ясним!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 17-23 жовтня 2014 р.
Упродовж 17-23 жовтня на більшій частині території залізниці
переважатиме нестійка погода. У п’ятницю часом дощ, у горах і
на Закарпатті місцями сильні дощі. На Волині, Рівненщині вночі
невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ, вночі та у першій
половині дня місцями тумани. Температура вночі 7-12°, вдень
12-17°, на території Івано-Франківської дирекції місцями до 19°
тепла. У суботу вночі часом дощ, на території Рівненської дирекції переважно без опадів; вдень без істотних опадів; на Закарпатті
та в горах вночі дощі, вдень місцями невеликий дощ. Вітер помірний, вдень поривчастий, на Рівненщині, Тернопільщині, ІваноФранківщині, Буковині місцями сильний. Температура вночі 1-6°,
на території Ужгородської, Івано-Франківської дирекцій 6-11°,
вдень 7-12° тепла, на Закарпатті 12-17° тепла. У неділю без
опадів, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від 3°
морозу до 2° тепла, на Закарпатті на рівнинних ділянках 0-5° тепла, вдень 10-15°, на Закарпатті та на заході Львівської дирекції до
17° тепла. У понеділок без опадів, лише ввечері на Волині та на
заході Львівщини невеликий дощ. Температура вночі 4-9°, вдень
14-19°, у горах вночі місцями 2-4°, вдень 12-14° тепла. У вівтороксереду часом дощ. Температура у вівторок вночі 6-11°, вдень 1015°, у горах вночі місцями 3-5°, вдень 8-10° тепла, у середу вночі
4-9°, вдень 10-15°, на Івано-Франківщині, Буковині 13-18°, у горах
місцями 8-10° тепла. У четвер переважно без опадів. Температура
вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла, у горах місцями 5-7° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Колектив служби контролю та внутрішнього аудиту
залізниці вітає колишнього старшого ревізора служби

Оксану Ярославівну МАТВІЇВ
із 60-річчям!
Прийміть вітання найкращі наші
І побажання в цей святковий день,
Щоб від життя була завжди лиш радість,
А ще – любов і шана від людей!
Бажаєм Вам багато літ прожити,
Душею й серцем молодіти,
Щоб злагода й мир панували у хаті,
Були Ви здорові й достатком багаті!
Абонентський відділ ВП “Ужгородська дистанція
водопостачання” вітає бригадира відділу

Марію Степанівну БРЕНЗОВИЧ
із 55-річчям!
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте!
Хай думи ніколи спочину не знають,
Хай руки, мов крила, внучат пригортають,
Хай серце тріпоче бадьоро, як нині,
Живіть до ста років в своїй Україні!
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
І ласки від Бога й людського добра
На многії, довгі й щасливі літа!

із 50-річчям!
Нехай зоря щасливо Вам сіяє,
Нехай здоров’ям Вас втішають днини,
Літа зародять радістю й добром!
До Вас, як до прекрасної людини,
Схиляємось душею і чолом!
Везіння Вам великого бажаєм,
Здобутків гарних, сили на сто літ!
Нехай Вам сам Господь допомагає
Зробити кращим непростий цей світ!
Рада ветеранів ВП “Локомотивне депо Львів-Захід”
вітає ветерана депо

Степана Петровича ІВАНЮРУ
із 60-річчям!
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 здорові й щасливі!

Дружина Зеновія, син Володимир зі сім’єю, син Ярослав
зі сім’єю вітають люблячого чоловіка, прекрасного
батька та дідуся, колишнього машиніста електровоза
1 класу ВП “Локомотивне депо Львів-Захід”

Степана Петровича ІВАНЮРУ

із 60-річчям!
З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих-многих довгих літ!
Хай Господь усюди з Вами буде,
А Божа Матір Вас візьме під свій покров!
Хай Вас шанують, поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!
Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці
із 70-річчям!

Георгія Флоровича ОПАЙЦЯ
Михайла Дмитровича ВІТЕНКА

Михайла Михайловича ГАВРИЛЮКА

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!

Василя Васильовича МЕНДЕЛЮКА
та монтера колії колійної колони №1

Василя Павловича БАРАНА
із ювілеєм!
Вам лише п’ятдесят! Це зовсім небагато,
Коли серце співає і хочеться свята,
Коли воно б’ється і прагне любові,
Коли руки умілі до праці готові!
Коли мудрість зоріє у кожному слові –
Тож живіть іще стільки ж у шані й здоров’ї!

Микола Васильович присвятив залізничному транспорту
майже 38 років,
із них 30 – пасажирському господарству.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та усім,
хто знав і поважав Миколу Васильовича.
Світла пам’ять про Миколу Васильовича
Чумакова завжди житиме у наших серцях.

Колектив відділу з організації тендерних
закупівель від щирого серця вітає начальника
сектора із закупівлі послуг

із 60-річчям!

Колектив та профспілковий комітет
Львівського центру механізації колійних робіт вітають
монтера колії колійної колони №2

ЧУМАКОВ
Микола
Васильович.

із ювілеєм!
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини!
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!

із Днем народження!
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії!
Хай палають в серці почуття високі,
І дарує доля повні щастям роки!

Володимира Григоровича ШРАМКА

Керівництво та трудовий колектив пасажирської служби зі сумом зустріли звістку
про те, що 13 жовтня 2014 року на 56-му
році після тривалої хвороби пішов із життя
провідний інженер відділу ремонту та експлуатації пасажирських вагонів

Олександру Степанівну ШЕРЕМЕТУ

Олену Володимирівну БРИЖАК

Адміністрація та профспілковий комітет
ВП “Бродівська дистанція колії” щиро вітають
головного правового інспектора праці
Ради профспілки на Львівській залізниці

СПІВЧУТТЯ

Колектив працівників тягових підстанцій
Краснянського куща Львівської дистанції
електропостачання вітає електромеханіка
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