ПРИВІТАННЯ

Колектив станції Озеряни щиро вітає чергову по станції

Ірину Олександрівну Білецьку

Колектив сектора безкоштовних перевезень
господарської служби щиро вітає інспектора

із 40-річчям!
Хай буде цей день незабутньо прекрасним,
А небо завжди буде чистим і ясним!
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде довгим і дуже яскравим!
Щоб було в ньому багато любові,
Щоб зустрічі були веселі й чудові!
Щоб всі шанували тебе і любили,
Щоб очі від щастя , як зорі горіли!

Колектив фінансово-економічної служби щиросердно
вітає заступника начальника служби

Наталію Іванівну ВЕНГРИН
із ювілеєм!
Ваш ювілей – щаслива дата!
І сумніватись тут не слід!
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід!
Отож прийміть найкращі привітання
Здоров’я, щастя та багато літ!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Даруєм Вам у цей святковий день!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла!
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Земної радості й тепла!

Дружина, донька, сини, невістки і люблячі внуки
щиро вітають дорогого чоловіка, тата, дідуся

Ярослава Миколайовича КРЕЦУЛА
із 55-річчям!
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку!
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Ми Вам посилаємо вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа!

Олександру Луківну ЛУТЧИН

Анну Іванівну ВОРОНОВИЧ

із ювілеєм!

із 50-річчям!

Радісно друзям сьогодні складати
Щирі вітання в знак славної дати!
Хай подарує здоров’я Вам доля,
Усміх не зникне з обличчя ніколи!
Хай Ваше серце – найбільше з сердець,
Щастям наповниться аж по вінець!
Боже ласкавий, в щасливу годину
Благослови цю прекрасну людину!
Дай їй під сонцем в радості жити,
Многії, многії, благії літа!

Колектив господарської служби щиро вітає
інспектора сектора безкоштовних перевезень

Олександру Луківну ЛУТЧИН
із ювілеєм!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде любові й тепла!
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина
На многії та благії літа!

Трудовий колектив ВП “Пасажирська служба”
щиро вітає техніка І категорії

Ольгу Романівну РАДЕЛЬЧУК
із ювілеєм!
Прийміть з нагоди ювілею
Наш найсердечніший привіт!
Хай Вам із Вашою сім’єю
Дарує радість увесь світ!
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль!
Своїм теплом хай сонечко зігріє,
Вітання щирі линуть звідусіль!

Колектив Івано-Франківської дільниці
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці”
з найкращими побажаннями вітає
начальника резерву провідників дільниці

Адміністрація, профком і весь колектив
ВП “Львівська дистанція електропостачання”
сердечно вітають старшого електромеханіка
дорожньої електротехнічної лабораторії

Богдана Васильовича ОСУДАРА

Олега Ільковича КАЛИТИНА

із 50-річчям!

із 50-річчям!

З ювілеєм Вас вітаєм,
Щастя, радості бажаєм!
Молодіти, здоровіти,
Як вогонь, завжди горіти!
Жити довго і красиво,
Щоб в житті завжди щастило!
Радість, успіх та достаток
На нове життя – початок!

На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата!
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро до Вас щоднини прибуває!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з небес благословляє
На щедрі щастям, многії літа!
ПОГОДА

СПІВЧУТТЯ

Колектив служби вагонного господарства висловлює
щире співчуття інженеру служби Віталію Романовичу
Колодію з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив Львівської дирекції залізничних
перевезень вітає оператора при черговому по дирекції

Упродовж 8-14 квітня на більшій частині території залізниці переважатиме нестійка прохолодна та
вітряна погода.
У п’ятницю короткочасні дощі, вночі місцями
сильні, з грозою, в горах дощ зі снігом, вдень переважно невеликі опади. Вітер сильний, південно-західний. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°, в
горах 4-6° вище нуля.
На вихідні невеликі та помірні опади: у суботу
дощ, вдень та увечері місцями з переходом у мокрий сніг, в горах переважно мокрий сніг та сніг, у неділю здебільшого невеликі опади. Вітер штормовий,
північно-західний. Температура в суботу вночі 1-6°
тепла, вдень 4-9°, на Закарпатті 7-12° вище нуля, у
неділю вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8°,
на Закарпатті до 10° тепла.
У понеділок місцями невеликі опади. Температура
вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла, на Львівщині,
Івано-Франківщині 7-12° вище нуля, на Закарпатті
вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 9-14° тепла.
У вівторок вночі помірний, вдень переважно невеликий дощ. Температура вночі 1-6°, вдень 8-13°, на
Закарпатті 11-16° тепла. У середу переважно вдень
дощитиме, місцями з мокрим снігом, у четвер місцями невеликі опади. Вночі температура близько нуля,
в горах, а в четвер і на більшості території залізниці
при проясненнях до 0-3° нижче нуля. Вдень у середу
5-10°, на Закарпатті до 12° тепла, в четвер на 1-3°
вище у прикарпатських областях.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник
дорожньої геофізичної станції

Хай дні ідуть з повагою й любов’ю
Серед людської шани та хвали,
І проживіть у доброму здоров’ї
Хоча би до столітньої пори!
Хай сили та наснаги прибуває,
Нехай душа не осипає цвіт,
У серці радість не вгаває,
І хай Вам Бог допомагає!

Мама, донька та внук вітають дорогу людину,
колишнього квиткового касира станції Любинці

Галину Порфирівну СОБКО
із ювілеєм!
Хай сонячний ранок дарує усмішку,
Хай щастя до хати протопче доріжку!
Хай біди обходять Ваш дім стороною,
Достаток приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
Прожити бажаємо Вам до ста літ!

Трудовий колектив ВП “Коломийська дистанція
колії” щиро вітає начальника
виробничо-технічного відділу дистанції колії

Ірину Василівну ІЛЬКІВ
із 55-річчям!
На струнах квітень пісню підбира,
А ми сьогодні з щирістю й любов’ю
Бажаєм довгих років і добра,
Багато радості та доброго здоров’я!
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини!
Всіх благ земних ми вам бажаєм
За вдачу людяну й просту,
Всі квіти світу ми даруєм
За серце щире й теплоту!
Хай праця радість лиш приносить,
А в дім – достаток і тепло,
Хай доля високо підносить
Надії світлої крило!
Хай лік рокам ведуть зозулі
Ще довго-довго на землі,
Нехай же вас всі біди обминають,
Щоб хліб святий був завше на столі!
Нехай Господь вас охороняє,
А Матір Божа здоров’я посилає!

Адміністрація та профспілковий комітет
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” щиро вітають
колишнього головного бухгалтера депо, ветерана
залізничного транспорту

Марію Іванівну РОТАРЬ
із ювілеєм!
У цей святковий світлий день,
коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо, добра і щастя Вам бажаємо!
Хай оминають Вас тривоги, хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла радісна дорога, щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте, в житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте, живіть до ста щасливих літ!

Колектив самостійного відділу з приймання рухомого
складу залізниці сердечно вітає начальника сектора з
приймання вантажних вагонів

Ігоря Анатолійовича ЗАЙЦЕВА
із 40-річчям!
Усім колективом ми Вас вітаєм,
Уклін низький Вам за працю складаєм!
Зичим здоров’я з дзвінкої криниці,
Хліба запашного з української пшениці!
Хай доля Вам щедрою буде,
Хай завжди поважають Вас люди!
Щоб завжди велося з легкої руки,
На довгі, безхмарні й щасливі роки!

Дружина Тамара, доньки Оксана та Наталія,
зять Дмитро, онуки Сашко та Марічка від усієї
душі вітають коханого чоловіка, турботливого
батька та люблячого дідуся

Мирона Івановича ГАСЬКА
із ювілеєм!
Наш славний та рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно і світло!
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу і море любові!
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом!
Щоб в рідному домі було нам спокійно і щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі!
Хай Бог посилає здоров’я та сили,
У дружній родині усі ми – щасливі!

