ПРИВІТАННЯ

Колектив станції Затока щиро вітає чергову по станції

Надію Іванівну МАЛЕЦЬКУ
із 55-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!

Адміністрація і профком ВП “Колійна машинна
станція №198” та колеги по роботі вітають машиніста
залізнично-будівельної машини ВПР-1200

Івана Тіберійовича ІШТВАНІ
із 60-річчям!
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Коли вітають друзі й рідні,
Коли минає 60...
Нехай сонце для Вас світить,
І квіти ніжності цвітуть,
Нехай в добрі, достатку, щасті
Усі Ваші роки пройдуть!
Здоров’я, щастя не на рік –
На все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Колектив станції Скнилів
сердечно вітає чергову по станції

Надію Костянтинівну КОВАЛЬСЬКУ

Колектив відділу ЄТехПД
ВП “Інформаційно-обчислювальний центр”
ДТГО “Львівська залізниця” вітає товарного касира

Анну Михайлівну СИМОНОВУ

із 55-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!

Сестра Ірина з чоловіком Іваном та дітьми Наталею,
Іваном, Василем і їх сім’ями та брат Богдан зі сім’єю з
Челябінська сердечно вітають дорогого брата та дядька

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 добрі очі,
Крокують з сонцем Ваші дні,
Хай Божа Мати Вас охороняє
Від всяких негараздів і від бід!
А ми Вам благ усіх бажаєм,
Прожити в щасті ще багато літ!

Колектив служби колії
сердечно вітає головного бухгалтера
ВП “Мостобудівельний поїзд №63”

Степана Петровича МЕНЧАКА
із 60-річчям!
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата,
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро щоднини прибуває!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос з небес благословляє,
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції залізничних
перевезень вітає з ювілеєм ветеранів праці дирекції

Любов Іванівну ЛАШКО
із 55-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!

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” вітає диспетчера поїзного відділу перевезень

із 85-річчям!

Миколу Івановича ШКІЛЯ

Степана Володимировича БОГОМАЗА

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

із 80-річчям!

із 90-річчям!

Євгенію Василівну ПЕЦУХ
Акуліну Гаврилівну ТЕЛЕПЕНКО
Марію Михайлівну САМОЇЛ
Андрія Михайловича СТАДНИКА
Вітту Леонідівну БРИЛІАНТОВУ
Марію Іванівну ЧЕРНИШОВУ
Ярославу Данилівну АНДРАШ
Людмилу Володимирівну РОМАН
Антона Івановича ШУРКОТА

Івана Петровича КІНАХА
Івана Миколайовича ШУШКА
Клавдію Федорівну СТАРИК

із 50-річчям!
Усім колективом ми Вас вітаєм,
Щастя, здоров’я й удачі бажаєм!
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас і родини на довгі літа!

Рада ветеранів Рівненської дирекції залізничних
перевезень вітає із ювілеєм ветеранів дирекції
із 90-річчям!

Григорія Матвійовича
КАЛІНІЧЕНКА
із 80-річчям!

Ірину Михайлівну
КАРПІЙ
із 70-річчям!

Зою Іванівну
ЛИКОШЕВУ
Людмилу Миколаївну
ВАСИЛЬЧИК
із 60-річчям!

Євгенія Авер’яновича
ПОПИКА
Хай радість приходить на ваші пороги,
Хай світлі вам стеляться завжди дороги!
Життя хай триває, як квіти прекрасні,
Хай будуть усюди вам успіхи рясні!

із 70-річчям!

Євгенію Павлівну БАЛИЧ
із 60-річчям!

Марію Іванівну ДУДУ
Івана Миколайовича КОРБУ
Ніну Олексіївну НИКОЛИШИН
Марію Миколаївну КАЧМАР
Надію Михайлівну ВОРОНЯК
Степанію Іванівну КУРИЛЯК
Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я,
Проміння сонячне торкає за вуста,
Нехай онуки зігрівають Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!

із 80-річчям!

Григорія Йосиповича ДРОЗДУ
Григорія Олексійовича БОЖИКА
Клима Антоновича ЛЮБЧАКА
із 70-річчям!

Ельвіру Василівну МАКАРЕНКО
Євгена Михайловича ПОЛІЩУКА
Василя Миколайовича ПЕТРЕНКА
Ганну Антонівну ГОРОДЕЦЬКУ
Дарію Степанівну СВИСТУН
Олександру Олександрівну ШУРКО
із 60-річчям!

Галину Семенівну ГУРНЕВИЧ
Ольгу Тимофіївну ПИТЛЯР
Михайла Павловича ЯРЕМІШИНА
Петра Григоровича ЗАПОТІЧНОГО
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі!
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

ПОГОДА

Упродовж 25-31 cічня на більшій частині території Львівської залізниці переважатиме холодна погода. У п’ятницю мінлива хмарність,
місцями невеликий сніг, у південних районах ІваноФранківщини, на Буковині помірний, місцями сильний сніг. Можливі складні відкладення ожеледі та
снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний
помірний, на Закарпатті поривчастий. Температура
вночі 7-12°, місцями при проясненнях 13-18°, на
Закарпатті 3-8° нижче нуля, вдень 4-9° морозу, на
Закарпатті від 0 до 5° морозу.
Упродовж вихідних без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, східний,
переважно слабкий. На дорогах ожеледиця, зберігатиметься ожеледь. Нічна температура у суботу
11-16°, при проясненнях 17-19°, на Закарпатті
5-10° морозу, вдень 7-12°, на Закарпатті від 0 до
5° морозу. У неділю вночі 14-19°, при проясненнях
20-23°, на Закарпатті 6-11° нижче нуля, вдень
7-12°, на Закарпатті 1-6° морозу.

У понеділок без опадів.
Температура вночі 10-15°, при проясненнях 16-19°, на Закарпатті 5-10°
нижче нуля, вдень 3-8° морозу, на
Закарпатті від 4° морозу до 1° тепла. У вівторок на Волині, Львівщині,
Закарпатті невеликий сніг, на решті
території магістралі без істотних
опадів. Температура вночі 5-11°, на
Рівненщині 12-15° нижче нуля, на
Тернопільщині, Івано-Франківщині,
Буковині та в горах при проясненнях
15-20° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
Надалі переміщення атмосферних фронтів із
Атлантики обумовить невеликі опади, туман, ожеледі та підвищення температури. У середу вночі 510°, на Івано-Франківщині, Буковині, Тернопільщині
місцями 11-14° нижче нуля, вдень від 4° морозу до
1° тепла. У четвер вночі від 0 до 5° морозу, у горах
6-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

