ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів Підзамчівської дистанції колії вітає
колишнього інспектора з кадрів

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
вітає начальника залізничної станції Рудки

Зою Андріївну ТІХОНОВУ

Ярославу Петрівну ВІЛЬХУ

із 90-річчям!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселкових час!
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Хай доля Вам пошле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
І щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Колектив станції Лавочне щиро вітає
оператора при черговому по станції

Віру Іванівну ШЕПЕГУ
із Днем народження!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, щастя, успіхів, надії!

Колектив адміністративної служби та інспекція з контролю
виконання щиро вітають діловода

Марію Степанівну ЛЕСЬКІВ
із 50-річчям!
Хай здоров’я, радість і достаток,
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам ще сотню літ!

Чоловік Ігор, донька Христинка, син Ігорчик та вся родина
вітають діловода адміністративної служби Управління залізниці

Марію Степанівну ЛЕСЬКІВ
із 50-річчям!
Нехай для Вас квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі Ваші мрії,
І доля посилає многая літ,
Здоров’я, щастя, радості, надії!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 8-14 лютого
Упродовж 8-14 лютого на більшій частині території
залізниці переважатиме нестійка помірно холодна погода. У
п’ятницю хмарна погода, часом мокрий сніг та сніг, вранці та
вдень місцями сильні опади Температура вночі від 0 до 5° морозу,
вдень близько нуля, у горах уночі 3-8° нижче нуля, вдень від 0 до 5°
морозу. У суботу невеликий сніг. Температура вночі 1-6° морозу,
вдень близько нуля, у горах уночі 4-9° нижче нуля, вдень від 0 до 5°
морозу. У неділю вночі на Волині, Рівненщині та в горах невеликий
сніг, вдень без істотних опадів. Температура вночі 2-7°, у горах
8-13°, при проясненнях місцями 14-16° морозу, вдень від 3° морозу
до 2° тепла, у горах від 0 до 5° морозу.
У понеділок-вівторок без істотних опадів. Температура
вночі 3-8°, на Івано-Франківщині, Буковині при проясненнях місцями до 10°, у горах 7-12°, при проясненнях 13-17° морозу, вдень від
3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 3-5° вище нуля, у горах від
0 до 5° морозу.
Надалі очікуються час від часу слабкі опади снігу, мокрого снігу, мряки, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура
вночі від 0 до 5°, у горах місцями 5-10° морозу, вдень від 0 до 3°
тепла, у горах до 3° морозу.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Колектив станції Скнилів вітає чергову по станції

Ганну Василівну
АНТІПОВУ

із 55-річчям, яке виповниться 9 лютого!
У Вас минає славна дата,
Прожито стільки щедрих днів,
Отож дозвольте привітати
І побажати здоров’я доброго на сотню літ!
Хай світить Вам щаслива доля,
Хай оминає Вас журба!
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра!

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
вітає начальника залізничної станції Турка

Галину Іванівну ЛЕПІШ
із ювілеєм!
Бажаєм Вам, щоб кожне привітання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага та визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Від сонця й вітру, із роси й води!

Трудовий колектив відокремленого підрозділу “Пасажирська
служба” щиро вітає першого заступника начальника служби

Миколу Петровича КОЗАКА
із 50-річчям!

із 55-річчям!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба,
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку!
Хай обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги,
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро!

Колектив станції Сколе щиро вітає колегу

Галину Богданівну
ШУМЕЙКО
із Днем народження!
Нехай Господь Тебе боронить
Від невзаємності і зла,
Нехай ніколи не міліє
Душі бездонне джерело,
Хай в ньому родяться надії
І множиться тепло!
Хай певні будуть Твої кроки,
А небо завжди голубе,
Тобі всього 35 років –
Тож з Днем народження Тебе!
ТЕЛЕАНОНС

Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот!

Дружина Людмила, синочок Василь, батько Анатолій,
мама Надія, теща Наталія та вся родина вітають
оператора дефектоскопного візка
Самбірської дистанції колії

Івано-Франківська область
Канал

День тижня

Час виходу

Сергія Анатолійовича ВАКАРЧУКА

Івано-Франківське
ОТБ “Галичина”

Субота

21:40

із 40-річчям!

Івано-Франківське
ОТБ “Галичина”

Неділя

08:40

З Днем народження вітаєм і бажаємо Тобі –
Будь щасливий Ти безкрайньо, Ти найкращий на землі!
Ще ми хочем побажати, щоб в нелегкому житті
Всі ті труднощі долати, що у Тебе на путі!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Нехай збудуться Твої заповітні мрії!
Хай Бог милосердний і Матінка Божа, цариця свята,
Дарують щастя, здоров`я та довгі щасливі літа!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного вузла
вітає колишніх працівників, ветеранів праці
із 80-річчям!

Михайла Йосиповича ОСТАФІЙЧУКА
Романа Акимовича САВЧУКА
із 60-річчям!

Віктора Васильовича БЕЖЕНАРА
Ваш ювілей – поважна дата,
Про це нагадувать не слід,
Ми щиро хочем побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ!
СПІВЧУТТЯ

Керівництво Львівської дирекції залізничних перевезень, колектив фінансового відділу висловлюють щирі співчуття
головному бухгалтеру дирекції Галині
Степанівні Думі, її рідним та близьким з
приводу смерті батька – Думи Степана
Йосифовича.
На 65 році життя пішов у світ вічний
МІК Петро Васильович,
у минулому старший прийомоздавач
ВП “Вокзал станції Львів”.
Дружина, діти та онуки сумують із приводу тяжкої втрати.
Вас немає, серце плаче,
Душа згорьована болить.
Ми кожен день чекаєм Вас
І виглядаємо щомить.
Закрила хижа смерть повіки,
Скувала холодом вуста,
Заснула вічним сном навіки
Людина добра і проста.

Тернопільська область
Тернопільська обласна П’ятниця
державна телерадіокомпанія (ОДТРК)

19:45

Тернопільська ОДТРК

18:30

Понеділок

Рівненська та Волинська області
Рівненська ОДТРК

Неділя

15:50

Рівненська ОДТРК

Вівторок

08:50

Волинська ОДТРК

П’ятниця

22:45

Волинська ОДТРК

Субота

10:00

Львівська область
Телеканал ZIK

Субота

22:15

Телеканал ZIK

Неділя (кабельна мережа) 19:45

Закарпатська область
Закарпатська ОДТРК

Субота

21:45

Закарпатська ОДТРК

Неділя

15:45

Чернівецька область
ТОВ “Міська телерадіо- Субота
компанія “Чернівці”

18:45

ТОВ “Міська телерадіо- Понеділок
компанія “Чернівці”

08:30

СПІВЧУТТЯ

На 65 році життя перестало битися
серце колишнього члена президії дорпрофсожу та Ужгородської територіальної профспілкової організації Львівської
залізниці, голови профкому локомотивного депо Мукачево
КОСТЕЦЬКОГО Олексія Івановича.
Профспілковий актив Ужгородської територіальної
профспілкової організації та дорожнього комітету профспілки Львівської залізниці глибоко сумує та висловлює
співчуття рідним та близьким.

