Рідні та близькі щиро вітають старшого комірника
головного матеріального складу

Ольгу Степанівну КАРПЯК
із першим 50-річчям!

Спинити час ніхто не в змозі,
І грає ліс, і квітне сад,
На Вашім сонячнім порозі
З’явилось мудрих 50!
Ваш ювілей – поважна дата,
Про це нагадувать не слід,
А краще щиро побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ!
Щоб завжди Ви жили у мирі
У колі рідної сім’ї!
Нехай пісні веселі й щирі
Співають стоголосі солов’ї!

Колектив ВП “Ковельська дистанція колії”
сердечно вітає секретар-друкарку

Ірину Василівну СУШКОВУ
із 55-річчям!

За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива йде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Хай щастям сяють Ваші очі,
Крокують з сонцем Ваші дні,
Хай Божа Мати Вас охороняє
Від всяких негараздів і від бід!
А ми Вам благ усі бажаєм,
Прожити в щасті ще багато літ!

Колектив служби колії щиро вітає начальника служби

Богдана Васильовича
КІНЦАКА
із 50-річчям!

Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи!
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, радість
Та вічно нестаріюча душа!
Хай щедро доля нагородить Вас
Здоров’ям, щастям, миром і натхненням!
Щоб прожили Ви ще до сотні літ
Під Божим і людським благословенням!

Трудовий колектив, адміністрація та профспілковий комітет
ВП “Ковельська дистанція колії” щиро вітають начальника
служби колійного господарства

Богдана Васильовича
КІНЦАКА
із 50-річчям!
Сердечно зичимо щастя, миру, злагоди,
здоров’я і благополуччя!

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!

Колектив ВП “Хустська дистанція колії” щиро вітає
начальника служби колійного господарства

Богдана Васильовича
КІНЦАКА
із 50-річчям!

Дозвольте з ювілеєм привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають!
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають!
Бажаєм успіхів великих у роботі,
І перемог, і творчих Вам натхнень!
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожен день!

Адміністрація і профспілковий комітет вокзалу станції Львів щиро
вітають бухгалтера 1-ї категорії, члена профспілкового комітету

Колектив та керівництво ВП “Вагонне депо Клепарів”
щиро вітають голову профспілкового комітету

Дарію Теодорівну АРАБСЬКУ

Ірину Миколаївну ПІНЧУК

із 55-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!

Колектив фінансово-економічного відділу ВП “Рівненська
дирекція залізничних перевезень” щиро вітає

Світлану Євстафіївну РАЗУВАНОВУ
із ювілеєм!
Міцного духу та невичерпного оптимізму, мудрості і
тепла, вірних і надійних друзів та колег по роботі!
Нехай Матір Божа завжди Вас оберігає, а Господь дарує
надію і тепло!
Хай буде так для Вас, як все в житті людському,
Любов і радість, і турбот потік,
Аби літа лиш забирали втому
І не вели рокам жіночим лік!
Ви гарна будьте, вічно молодійте,
Здоров’ям тіштесь, успіхи творіть,
Нехай Вас люблять, хай дарують квіти
На всі роки, до самих сотні літ!

Колектив господарської служби сердечно
вітає провідного інженера служби

Анну Андріївну КРУШЕЛЬНИЦЬКУ
із 50-річчям!
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 ВП “Технічна школа” щиро вітає викладача

Євгена Івановича
БЕРНАЦЬКОГО
із 60-річчям!
А роки летять, ніби птиці,
Й не вертають ніколи назад!
Наче вчора було тільки тридцять,
А сьогодні прийшло шістдесят!
Хай квіти зів’януть на сильнім морозі,
Та Ви щоб цвіли і цвіли!
Частіше всміхались на життєвій дорозі
Й на своїм сторіччі ще чарку пили!

із ювілеєм!
У цей радісний день, у це ювілейне свято щиро
зичимо Вам творчого натхнення, любові й
добробуту в родинному колі. Хай дорога життя
квітчається вагомими успіхами, повагою людей,
міцним здоров’ям та радісним настроєм!
Щоб доля Вам лиш щастя дарувала,
Щоб лихо до Вас дороги не знало!
Щоб Ваші мрії збувались завжди
І щастя своє, щоб змогли зберегти!
Хай буде здоров’я міцне, мов граніт,
Хай шлях життя встеляє ясен цвіт!
Хай наші щирі привітання
Звучать для Вас ще сотню літ!

Родина та свати щиро вітають чарівну жінку, маму та сваху,
стрільця Мукачівського загону воєнізованої охорони

Марію Михайлівну ЛУКИЧУ
із 50-річчям!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб ювілей справляли сотий!
Ми Вам бажаєм довго жити,
Щоб мали Ви кого любити,
І щоб любили міцно Вас!
Ми щиро Вас поздоровляєм,
Добра Вам зичимо сповна!
Багато світлих днів бажаєм
І довгі, довгії літа!

Люблячий чоловік Михайло, дочки Іванна та Галина, син
Михайло, зяті Андрій та Микола, невістка Оксана, онуки
Микола, Анна, Софія та Юрій від щирого серця вітають
кохану дружину, дорогу матусю, люблячу бабусю

Ольгу Іванівну ЛУКАШ
із 50-річчям!
Хай Вам завжди усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки!
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
Снаги трудової – без ліку,
Пошани й добра – від людей,
Щасливого й довгого віку
Бажаємо Вам у цей день!

Колектив ВП “Тернопільська дистанція сигналізації та зв’язку”
сердечно вітає начальника технічного відділу

Олега Васильовича ПОНУ
Колектив станції зчитування мобільних терміналів інформаційнообчислювального центру Львівської залізниці щиро вітає

Андрія Миколайовича
ХОМУТНИКА
із першим 50-річчям!
Вам п’ятдесят – це зовсім небагато,
Це лише тридцять після двадцяти.
Тож зичим Вам в це особисте свято,
Як в юності міцніти і рости!
Хай будуть ранки золоті!
Хай будуть славні перемоги!
І простеляються в житті
Щасливі колії - дороги!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 9-15 КВІТНЯ
Упродовж 9-15 квітня на більшій частині
території залізниці очікується нестійка
прохолодна погода. У п’ятницю ще буде
сухо і тепло. Температура вночі 0-5° тепла, у горах до 0-2° морозу, вдень 13-18°, при проясненнях
до 20° тепла. У суботу задощить, місцями сильно,
з грозами. Опади поширюватимуться із заходу на
схід. Температура вночі 2-7°, вдень 8-13°, у горах
місцями 4-9°, тільки на Івано-Франківщині, Буковині,
Тернопільщині до 12-17° тепла. У неділю переважно на Волині, Львівщині, Закарпатті вночі помірні,
вдень невеликі дощі. Температура вночі 0-5° тепла,
при проясненнях можливі приморозки, вдень 10-15°,
у горах 8-10° тепла.
У понеділок здебільшого на Закарпатті та в
горах невеликий дощ. Температура істотно не
зміниться. У вівторок-середу час від часу дощитиме, температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, на
Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині при проясненнях до 14° тепла. У четвер короткочасні дощі,
температура вночі до 0-5° тепла, вдень 5-10°, на
Закарпатті 10-15° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

із 60-річним ювілеєм!
Нехай це свято увійде у Вашу домівку
рясними побажаннями від друзів і
щирими усмішками рідних!
Нехай у вас все буде, що потрібно –
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та щира нестаріюча душа!

Колектив станції Жовква сердечно вітає
бригадира колії станції Жовква

Юрія Михайловича САЩУКА
із 35-річчям!
Хай життя квітує, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч Ваші вірні друзі!
Хай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Здоров’я міцного та неба ясного,
Щоб Ви не хворіли й родину любили!

Колектив служби вагонного господарства глибоко сумує
з приводу смерті колишнього начальника технічного відділу
служби вагонного господарства
ЗАГОРУЙКА Івана Івановича
та висловлює співчуття рідним покійного.

Дорожній комітет профспілки висловлює щирі співчуття бухгалтеру Ужгородської територіальної профспілкової організації Любові Миколаївні Радкевич з приводу
трагічної смерті дочки Анжеліки.
Ужгородський територіальний комітет профспілки
Львівської залізниці висловлює щирі співчуття бухгалтеру
теркому профспілки Любові Миколаївні Радкевич з приводу
трагічної смерті дочки Анжеліки.

