ПРИВІТАННЯ

Сини Роман із дружиною Оксаною та Ігор із
дружиною Галиною, сестра Любов із чоловіком
Іваном, племінниця Ірина з дочкою Анастасійкою,
племінниця Лілія з сином Владиславом і чоловіком
Сергієм, тітка Дарія з сім’єю із Кишинева
вітають дорогу матусю, сестру, тітку

Богдану Йосипівну МЕЛЬНИК
із 55-річчям!
Дай Вам, Боже, днів щасливих,
Дай добра, здоров’я, сили,
Дай любові, злагоди, утіхи,
Змоги дай життю радіти
І ділитись словом щедрим,
Теплим, лагідним, щасливим!
А сьогодні на це свято
Щастя зичимо багато!
Хай Вас Бог благословляє –
Многих літ Вам посилає!

Чоловік Володимир, доньки Ірина та Оленка щиро
вітають кохану дружину, турботливу матусю,
прекрасну людину, люблячу і ніжну жінку

Надію Іванівну ГАРГАЙ
із Днем народження!
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти!
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я у тебе було!
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі!
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба!

Син Сашко та чоловік Тарас вітають
люблячу матусю та кохану дружину

Ірину Петрівну ЮРКІВ
із Днем народження!
Хай збудеться все, що ти хочеш,
Хай збудеться все, що ти ждеш,
Хай стежка потоне в трояндах,
Якою в житті ти ідеш!
Щоб ти завжди була здорова,
Добро пізнала у житті,
І щоб сміялися до тебе
Із неба – зорі золоті!

Дружина Валентина, донька Ольга та
вся родина вітають коханого чоловіка,
найкращого батька, хорошу людину

Петра Олександровича ХОРУЖЕНКА
із ювілеєм!
Скільки років вже пройшло,
Як життя було дано,
А життя, як довга нива,
Раз є сонце, раз є злива,
Часом снігом замете,
Потім знов все розцвіте!
Були свята, були будні,
Були також і дні трудні,
Бог поможе все здолати,
І цей день відсвяткувати!
Hа усяких же посадах
Побував ти у житті,
Та найвища є посада Батько нашої сім’ї.
Щастя ми бажаєм нині,
Успіхів в роботі теж,
І у нашій ми родині
Любимо тебе без меж!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишнього помічника машиніста
тепловоза моторвагонного депо Коломия

Юрія Ілліча ЛЮБУНИЧА
із 80-річчям!
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка щира осяє чоло!
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт –
Прожити бажаємо Вам до ста літ!

Чоловік Роман сердечно вітає кохану дружину

Наталію Михайлівну КОРЖИНСЬКУ
із Днем народження!
Нехай квітнуть у серці трояндами ніжно
Надія, любов і палкі почуття,
Хай буде яскравим, завжди дивовижним
І дуже щасливим все твоє життя!
Куди б не вів життєвий шлях,
Хай лиш до щастя доля повертає,
І кожна мить, неначе птах,
Крилом любові й ласки огортає!

Колектив ВП “Вагонне депо Ужгород” щиро вітає
в.о. головного інженера депо

Михайла Михайловича РЯШКА
та юрисконсульта депо

Олену Іванівну РОМАН

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!
І ще неодмінно щасливі й здорові,
Щоб жили завжди у ладу і любові!
Хай разом всі справи даються Вам легко,
Та гарні сюрпризи приносить лелека!

Дружина Наталя, донечка Софійка, тесть Андрій,
сім’я Ухман, сім’я Стефанів щиро та сердечно
вітають коханого чоловіка, люблячого татуся,
турботливого зятя та доброзичливого швагра

Миколу Михайловича КУДРИЧА
із Днем народження!
Бажаєм здоров’я міцного,
Без нього не милі діла!
В здоров’ї – багатство і радість,
І більшого щастя нема!
Нехай життя бурхлива течія
Не втопить корабель твоїх надій,
І допоможе Господь Бог
У здійсненні всіх заповітних мрій!

Колектив та профспілковий комітет
ВП “Вагонне депо Ужгород” сердечно вітають
столяра ППВ Батьово

Ференца Бейловича БАРКАСІ
із 50-річчям!
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг!
Бажаєм Вам століття ще прожити,
Здоров’я доброго – на сотню літ,
І внуків всіх ще одружити
Й благословити правнуків у світ!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №434819, видане ВП
“Рівненська дирекція залізничних перевезень” у
2011 р. КРАМ М.В.
● Посвідчення ЛВ №376977, видане ВП
“Локомотивне депо Тернопіль” у 2009 р.
ШТОКАЛУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №471700, видане ДЗ “Клінічна
лікарня” у 2012 р. МЕЛЬНИЧУК Г.І.

Чоловік Юрій, дочка Катерина, внук Давид та зять
Ярослав вітають кохану дружину, дорогу маму та
бабусю – начальника сектора праці та зарплати
Рівненської дирекції залізничних перевезень

Людмилу Леонідівну САЛО
із 55-річчям !
За ніжне серце, за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім,
За мудрі поради, невтомну роботу,
Тобі, найдорожча, низький наш уклін!
Так будь же, рідненька,
Ти завжди щаслива,
Ніколи не хмурся, хоч важко тобі,
Бо ти у нас, рідна, на світі єдина,
Коли ти смієшся - нам радісно всім!

Кохана дружина та люблячі дітки вітають
начальника станції Клепарів

Володимира Ярославовича ЗАГАЛЮКА
із 35-річчям!
Бажаємо щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була!
В роботі – успіху й терпіння,
У справах – вічного горіння,
В сім’ї – уваги і добра!

Дулько Ярослав і його сім’я вітає машиніста
електропоїзда моторвагонного депо Львів

Юрія Едуардовича ХРЕНОВА
із Днем народження
та іменинами!

Зичу жити довгі роки
Без сліз, без горя, без біди,
Нехай з тобою буде щастя
Сьогодні, завтра і завжди!

Трудовий колектив Центру науково-технічної
інформації і бібліотечно-бібліографічного
обслуговування щиро вітає інженера ІІ категорії

Ларису Костянтинівну СЕГЕДУ
із 30-річчям!
Бажаєм щастя Вам людського
І здійснення всіляких мрій,
Здоров’я зичимо міцного,
Снаги, натхнення і надій!
Хай доля добра і ясна
Несе Вам радощі з собою,
Хай Вам всміхається весна,
З її одвічною красою!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 9 – 17 травня 2012 р.
Впродовж 9 – 17 травня на більшій частині
території Львівської залізниці можливі значні
температурні коливання. У середу та впродовж
наступних двох діб відчутно потеплішає і буде переважно сухо (короткочасні грозові дощі можливі
на Закарпатті, Івано-Франківщині та Буковині).
Температура у середу вночі 4-9°, вдень 17-22°, у
четвер удень 20-25°. У п’ятницю вночі 7-12°, в горах місцями 4-6° вище нуля, вдень 23-28° тепла.
Впродовж вихідних пройдуть грозові дощі,
місцями сильні зливи з поривчастим, в окремих
районах – з градом та шквалами. У неділю на більшій частині території залізниці опади припиняться. Нічна температура у суботу 9-14°, в горах місцями 6-8° тепла,
вдень 12-17°, на Івано-Франківщині та Буковині 18-21° вище нуля.
У неділю вночі 1-6° тепла, в горах близько нуля, вдень 10-15°, в горах місцями 7-9° тепла. У понеділок-вівторок без істотних опадів.
Вночі 1-6° тепла, в горах близько нуля, у вівторок удень 12-18°, на
Закарпатті, Волині та Рівненщині – до 20° тепла.
Надалі очікується нестійка погода з короткочасними грозовими
дощами. Температура у середу вночі 7-13°, вдень 17-23° тепла, у
четвер вночі 8-13°, вдень 15-21° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

СПІВЧУТТЯ

1 травня 2012 року на
93 році життя перестало
битися серце
ХОДІНА
Семена Миколайовича
– учасника бойових
дій Великої Вітчизняної
війни, Почесного залізничника,
колишнього
заступника
Головного
ревізора з безпеки руху
поїздів і автотранспорту залізниці. Колектив
апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту
залізниці висловлює щирі співчуття рідним та
близьким покійного.

Колектив центру професійного розвитку персоналу Львівської залізниці глибоко сумує та висловлює
щирі співчуття працівнику центру Ірині Михайлівніі
Войціховській з приводу смерті батька – Михайла
Васильовича.
Колектив служби вагонного господарства глибоко сумує з приводу смерті колишнього інженера 1 категорії відділу ремонту і експлуатації вагонів служби
ВЕРЕЩИНСЬКОЇ Людмили Семенівни та висловлює
співчуття рідним покійної.
Пам’ять про Людмилу Семенівну – доброго порадника, друга, професіонала – назавжди залишиться в серцях
усіх, хто її знав.

