ПРИВІТАННЯ

Організація ветеранів Управління Львівської залізниці
вітає колишнього інженера-будівельника служби колії

Неллі Степанівну ЛАНТРАТОВУ
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!

Колектив ВП “Колійні дорожні ремонтно-механічні майстерні”
вітає ветерана праці, колишнього головного бухгалтера підрозділу

Мирославу Михайлівну ВАСЮНЕЦЬ
із ювілеєм!
З ювілеєм вітаєм, бажаєм Вам здоров’я і сил,
Щоб кожен день вже від сьогодні Вам тільки радість приносив!
Хай повняться келихи шампанським, а дім Ваш – щастям і добром!
Хай Божа ласка Вас огорне любові й ніжності крилом!
Хай мати Божа Вас заступить від всякої біди і зла,
Ісус з небес нехай пошле Вам многії і благії літа!

Колектив та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Ужгород” сердечно вітають економіста вагонного депо

Трудовий колектив відокремленого підрозділу
“Пасажирська служба” щиро вітає
бухгалтера І категорії фінансово-економічного відділу

Ірину Михайлівну ЧАБАН
із 55-річчям!

Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм Ти завжди молода,
Хоча юність вернути не в змозі!
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо,
І щоб сонце ще довго світило Тобі,
І життя було в Тебе щасливим!

Марію Петрівну БЕРЕЗЯК
із ювілеєм!

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!

Марію Степанівну ТИМКО
із 45-річчям!

Юрія Юрійовича ТРОМПАКА

Колектив служби статистики щиро вітає ревізора служби

Михайла Івановича ДОБРИНЯКА
із 30-річчям!
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми!
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає з ювілеєм ветеранів праці дирекції
із 80-річчям!

Марію Михайлівну ПИЛИП
Євстахію Євстахіївну
АНДРУСИШИН
із 70-річчям!

Марію Степанівну СТЕФАНИШИН
Івана Броніславовича ВІЛЬЧАКА
Ганну Михайлівну НАЗАРКЕВИЧ
Мар’яна Степановича ЖОЛУБАКА
із 60-річчям!

Віру Григорівну СЕМЕНОВИЧ
Ольгу Федорівну КОПАЧ
Хай доля піднесе іще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я!
Нехай завжди в душі цвіте весна,
І серце зігрівається любов’ю!

Рада ветеранів Рівненської дирекції залізничних
перевезень вітає з ювілеєм ветеранів дирекції
із 80-річчям!

Надію Гаврилівну БОВЧАЛЮК
Фаїну Іванівну БАСАЙ
Василя Кузьмовича ЯРИНИЧА
Тетяну Петрівну НОВІКОВУ
Анастасію Федорівну ПЕТРОСЮК
із 60-річчям!

Любов Миколаївну ШАЛЕЙКО
Володимира Даниловича КРИВКА
Валентину Михайлівну СКРИПЧУК
Ольгу Андріївну БАЛИК
Марію Федорівну ДМИТРУК
Марію Володимирівну КАРАЇМ
Василя Антоновича БРОДОВИЧА
Катерину Іванівну ІВАЩУК
Найщиріші слова у світі
Прозвучать хай сьогодні для Вас!
Нехай доля щаслива і світла
Береже Вас завжди в добрий час!

Світлану Тимофіївну ПАУЧОК
із ювілеєм!
У вас минає ювілейна дата,
Прожито стільки щедрих днів,
Отож дозвольте привітати
І побажати сотню літ!
Хай світить Вам щаслива доля,
Хай обминає Вас журба!
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра!

Колектив станції Жовква щиро вітає квиткового касира

Колектив та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Ужгород” сердечно вітають начальника ППВ Мукачево
вагонного депо Ужгород

То не біда, що роки швидко плинуть,
То не біда, що 45 прийшло,
Хай тільки спогади в душі не гинуть
Про те все добре, що в житті було!
Добро хай панує у Вашому домі,
Та злагода буде завжди,
Здоров’я міцного і щирої долі
Зичимо Вам назавжди!

Апарат дорожнього комітету профспілки Львівської
залізниці вітає заступника завідувача фінансового відділу

із 55-річчям!
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад!
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже – 55!
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень!
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день!
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро!
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Галина Ірза вітає з Днем ангела та першим 50-річчям
люблячу бабусю, сердечну маму і чуйну дочку

Любочку КОВАЛЬЧИК

та з Днем ангела прекрасну господиню і хорошу маму та бабусю

Надійку ПОЛЮГУ
Хай Матір Божа вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

Об’єднана Рада ветеранів війни та праці
Тернопільської дирекції залізничних
перевезень вітає із ювілеєм
ветеранів підприємств дирекції
із 90-річчям!

Тетяну Омелянівну
ДОЛГОШЕЄВУ
із 80-річчям!

Миколу Михайловича
ЗАЄЦЯ
Хай Господь усюди з Вами буде,
А Божа Матір бере під свій покров,
Хай Вас шанують й поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!
ПОГОДА

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 28 âåðåñíÿ –
4 æîâòíÿ 2012 ð.
Упродовж 28 вересня – 4 жовтня на території
Львівської залізниці переважатиме помірно тепла
та часом нестійка погода. У п’ятницю короткочасні дощі, подекуди з грозою. На Івано-Франківщині,
Тернопільщині, Буковині можливий поривчастий
вітер. Температура вночі 11-16°, вдень 16-21°, на
Івано-Франківщині, Буковині до 23° тепла. У суботу без опадів, лише вночі на Івано-Франківщині та
Буковині короткочасні дощі. Температура вночі
7-12°, у горах місцями 4-6° тепла, вдень 17-22°, на
Закарпатті до 23° тепла. У неділю невеликий, місцями помірний дощ. Температура вночі 10-15°, вдень
15-20°, на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині
місцями 21-24° тепла.
У понеділок на більшій частині території залізниці без істотних опадів, лише у другій половині дня
на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині – короткочасний дощ. У вівторок дощитиме на більшій частині території магістралі. Температура вночі 7-12°,
вдень 17-22° тепла, на Волині, Рівненщині 15-20°
вище нуля.
Надалі на більшості території залізниці без істотних опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 1722°, на Закарпатті до 24° тепла. У горах уночі 4-9°,
вдень 10-15° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК,
начальник дорожньої геофізичної станції

Колектив господарської служби щиро вітає завідувача
складу господарської служби

Галину Михайлівну ВІТЛІНУ
із 50-річчям!
Нехай сяють очі ніжністю,
А серце розквітне радістю!
Хай доля красива, як соняшник,
Дарує Вам щастя райдугу!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба!
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку!

Колектив енергодиспетчерів Львівської дистанції
електропостачання вітає енергодиспетчера

Ігоря Миколайовича РИБАКА
із 50-річчям!

Нехай для Вас квітує білий світ,
Життям стають найкращі мрії!
І доля посилає сотню літ
Здоров’я, щастя, радості й надії!

Колектив спеціальної служби сердечно
вітає інженера служби

Бориса Юрійовича ГУЦАЛОВА
із 50-річчям!
З ювілеєм Вас вітаєм,
Щастя й долі Вам бажаєм!
Здоров’я, небесної благодаті,
Миру й злагоди у хаті!
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа!
Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова!

