ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни і праці Коломийського
залізничного вузла вітає колишню прибиральницю
моторвагонного депо Коломия

Ганну Михайлівну МАРИКІНУ
із 70-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!
Профспілковий комітет та колектив ВП “Вагонне депо
Ковель” щиро вітають начальника вагонного депо

Олексія Денисовича БОГДАНА
із 60-річчям!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
На многая, многая літ!
Хай доля дарує довгого віку,
Щоб радість, здоров’я Ви мали без ліку!
Щоб щастям, достатком
Були Ви багаті,
Печалі і лиха не знали у хаті!
Хай роки ідуть, а Ви – не старійте!
Хай дні пропливають, а Ви – не сивійте!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!
Дружина Катерина, зять Михайло, донька Світлана,
зять Юрій, дочка Іванка, онуки Іванка, Олег, Ростислав
вітають машиніста хопердозаторної вертушки
колійної машинної станції №125

Василя Федоровича ІВАНИЧКА
із 60-річчям!
Хай в житті Вашім завжди буде літо,
А якщо осінь, то тепла й золота,
Нехай у гості їдуть завжди діти,
Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха!
Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я,
Проміння сонячне торкає за вуста,
Нехай онуки зігрівають Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!
Колектив ВП “Управління будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд №4” щиро вітає
начальника виробничо-технічного відділу

Колектив станції Персенківка щиро
вітає начальника станції

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
вітає начальника станції Персенківка

Софію Давидівну МАТУЛУ

Софію Давидівну
МАТУЛУ

із 55-річчям!
У Вас минає славна дата,
Прожито стільки щедрих днів,
Отож дозвольте побажати
Здоров’я вам на добру сотню літ!
Хай світить Вам щаслива доля,
Хай оминає Вас журба!
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра!

із 55-річчям!
На незбагненному цім світі, де на долоні все, як є,
Вам День народження привітно сьогодні руку подає!
В цей день Вас щиро привітають колеги, друзі і рідня,
Здоров’я, щастя побажають і море радості щодня!
Прийміть й від нас цей подарунок: троянди у рясній росі,
Палкого сонця поцілунок і літо у своїй красі!
Хай в Вас живе душа дитини і мудрість Матінки-Землі!
Нехай Вас завжди в теплім домі чекають люблячі серця!
Чоловік Андрій, дочка Наталя, свекруха Тетяна
вітають кохану дружину, дорогу матусю,
люблячу невістку – чергову по станції Сихів
Львівської дирекції залізничних перевезень

Стефанію Василівну
ОЛЕШКО

Сини Валерій і Руслан, невістки Анна і Тетяна,
онуки Вікторія, Валерія і Артем, чоловік Василь, свати
Валентина і Анатолій щиро вітають
турботливу маму, люблячу бабусю, кохану дружину
і уважну сваху – старшого інспектора
з кадрів станції Сарни

Світлану Романівну МУЗИЧУК
із 55-річчям!
У цей святковий, світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаємо!
Бажаємо, 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 оминають Вас тривоги,
І світла стелиться дорога!
Здоров’я, щастя зичим не на рік
На все життя бажаєм його щиро!
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
В добрі, любові, спокої і мирі!

із 40-річчям!
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти!
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
ІЩоб 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!
Колектив методично-інформаційного
бюро щиро вітає начальника бюро

Миколу Олексійовича
ДАНИЛЮКА

Колектив станції Славсько Львівської дирекції
залізничних перевезень щиро вітає квиткового
касира та профгрупорга станції

із 60-річчям!
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!
Нехай чудове Ваше свято
В душі залишить добрий слід,
Прийміть від нас оцю присвяту
Й живіть як мінімум сто літ!

Наталію Іванівну СОБКО
із 40-річчям!
Для Вас сьогодні посмішки, вітання,
Яскравих квітів ніжна розмаїть!
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть!
Ми хочем радості і щастя побажати,
І неба чистого, як волошковий цвіт,
В житті ніколи прикрощів не знати,
Здоров’я зичимо міцного на сто літ!

Василя Петровича ФІГУСА

Дружина та діти вітають коханого чоловіка та
люблячого батька

Колектив відділу ІОЦ СТ вітає
заступника начальника відділу

із 60-річчям!

Миколу Олексійовича ДАНИЛЮКА

Тараса Володимировича ЯРОША

Прийміть найщиріші побажання з днем народження!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Хай вміється все і удається,
Здоров’я міцного, щастя без краю –
Усього найкращого ми Вам бажаєм!
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб щастя й здоров’я Ви мали без ліку!
Щоб радістю й миром були Ви багаті,
Щоб горя і смутку не знали у хаті!
СПІВЧУТТЯ

Адміністрація,
профспілковий комітет та весь колектив ВП
“Здолбунівська дистанція сигналізації і зв’язку” глибоко сумують з
приводу передчасної смерті електромеханіка КВП-СЦБ
ХРАПСЬКОЇ Тетяни Вікторівни.
Глибоко співчуваємо рідним
та близьким покійної і сумуємо
разом з вами.

Колектив та профспілковий
комітет вагонного депо Клепарів
висловлюють щирі співчуття старшому майстру вагоноскладального цеху та члену профкому Юрію
Івановичу Жидику з приводу смерті батька
ЖИДИКА Івана Васильовича,
який 26 років пропрацював оглядачем-ремонтником вагонів ПТО-3.

із ювілеєм!
Давно вже людство визнає,
Що не старіють душі наші!
Виходить (так воно і є),
Що просто ти — юнак зі стажем!
Тож хай щороку нас втіша
Спів солов’їний і змах крил лелечий!
Хай сонцем повниться душа,
Бо 60 — далеко ще не вечір!

із 30-річчям!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, щастя, успіхів, надії!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 8 – 14 червня 2012 р.
Впродовж 8-14 червня на більшій частині території Львівської залізниці переважатиме тепла нестійка погода. У п’ятницю вночі переважно без
істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура
вночі 5-10°, на Закарпатті до 12° тепла, вдень 15-20°, на східних теренах
магістралі до 22°, в горах 10-15° вище нуля. Впродовж вихідних на більшій частині території залізниці пройдуть грозові дощі, місцями зливи. Температура
вночі в суботу 11-16°, у неділю 8-13°, в горах місцями 5-7°, вдень 23-28° тепла. В понеділок-вівторок часом короткочасні дощі, грози. Температура вночі
13-18°, вдень 23-29° тепла.
У середу грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали.Температура вночі
13-18°, вдень 20-25° вище нуля, під час дощів 14-20° тепла. У четвер переважно
без опадів, температура вночі 9-14°, вдень 21-27° тепла .
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №447637 та
приміський квиток ф.4 №010952,
видані ВП “Львівська дистанція водопостачання” у 2011 р.
БУЧКОВСЬКОМУ М.С.
● Посвідчення ЛВ №436939,
видане ВП “Кам’янка-Бузька
дистанція колії” у 2010 р.

ГЕЙНИКУ І.М.
● Посвідчення ЛВ №425012, видане ВП “Пасажирське вагонне
депо Львів” у 2011 р. ГРИБ І.І.
● Посвідчення ЛРЗ №003972,
видане ВАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у 2009 р.
ЖИРУНУ М.В.

