ПРИВІТАННЯ

Профспілковий комітет локомотивного депо Ковель
вітає старшого нарядника локомотивних бригад

Колектив станції Хирів Львівської дирекції залізничних
перевезень вітає касира станції

Рада ветеранів вагонного депо Здолбунів
щиро вітає начальника депо

Наталію Миколаївну ЗАВАЦЬКУ

Надію Ярославівну МУЛЬ

Йосипа Володимировича ГАВРИЩАКА

із 50-річчям!
Швидкоплинні літа відраховують весни...
Зупиніться на мить, не спішіть, не летіть!
Новий день виплітає із мрій перевесло,
Щоб із дружніх вітань сніп тугий перевить!
Хай квітує любов на життєвому полі,
Хай світанки дарують наснагу щодня!
Хай крізь хмари й туман посміхається доля,
Килимами дороги встеляє весна!

Колектив служби охорони праці та Галузевого
навчально-методичного центру охорони праці Львівської
залізниці щиро вітає заступника начальника служби

Сергія Федоровича КУДРАВЦЯ
із 60-річчям!
Роки портретами висять,
Роки життєві й виробничі,
Та що для Вас ці 60!
Всього лише по 20 тричі!
Давно вже людство визнає,
Що не старіють душі наші.
Виходить – так воно і є,
Що просто Ви — юнак зі стажем!
Тож хай щороку Вас втіша
Спів солов’їний і лелечий!
Хай сонцем повниться душа,
Бо 60 – це ще не вечір!

Колектив ПТО-Львів вагонного депо Клепарів вітає
оглядача-ремонтника вагонів

Євгена Нестеровича КОВТКА
із 50-річчям!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде любові й тепла!
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина
На многії, благії, щедрі літа!

із 55-річчям!
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб та сіль,
Своїм теплом хай завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Господь Вам щастя й сили посилає!
Хай завжди ведеться з легкої руки
На довгі і добрі безхмарні роки!

19 березня свій День народження відзначив
Заслужений працівник транспорту України,
Почесний залізничник, депутат Рівненської обласної ради,
начальник вагонного депо Здолбунів

Йосип Володимирович ГАВРИЩАК
Шановний Йосипе Володимировичу!
Трудовий колектив вагонного
депо Здолбунів щиро вітає Вас з Днем
народження. З нагоди Вашого свята
прийміть наші щиросердечні, сповнені
людської шани і поваги привітання!
Дякуємо Вам за довгі роки відданості залізничній справі, яка проявлялась з перших днів на керівних посадах.
За професіоналізм найвищої проби, котрим вивірений кожен Ваш вчинок і кожне рішення, за людяність і чуйність.
Саме на цих рисах будується образ справжнього, мудрого
лідера і керівника. Ми горді тим, що маємо честь працювати з Вами – професіоналом та Людиною.
Зичимо шановному уродиннику щастя, здоров’я, успіхів
у житті та здобутків у професійній діяльності.
Усіх Вам земних щедрот.
Господнього Вам благословення!

Колектив ВП “Львівська дистанція зв’язку” вітає
інженера з організації та нормування праці

Юлію Ярославівну СУПРУНОВИЧ
із ювілеєм!

Мама, дружина Марія, сини Андрій і Василь, тітка
Ольга, похресники та родина Козаків вітають дорогого
сина, коханого чоловіка, люблячого батька, стрільця
СК Клепарів Першого загону воєнізованої охорони

Івана Івановича ВАСЮТУ
із ювілеєм!
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!

Начальники станцій Лунінецької та Олевської
дільниць Рівненської дирекції залізничних перевезень
щиро вітають дільничного ревізора

Сергія Степановича ГОМОНЦЯ
із ювілеєм !
У божий цей день, у це весняне свято
Журавлі принесли Вам весну п’ятдесяту!
Як летіли, спішили, натомили крилята,
Та хорошу людину не гріх привітати!
Прилетіли до дому, заглянули в віконце,
А господар, як пісня, а господар, як сонце,
Працьовитий і мудрий, і душею багатий,
Він глава у сім’ї і турботливий тато.
І без нього ніяк – золоті має руки,
Колосяться літа, і ростуть вже онуки…
Тож хай Матінка Божа Вам всякчас помагає,
А незгоди й невдачі Вашу хату минають.
Хай здоров’я і щастя будуть з Вами у змові,
Сонця, неба, достатку, і, звичайно, – любові!

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

Анатолія Костянтиновича КИСЛОВСЬКОГО
Миколу Михайловича КАЛИНЮКА
із 60-річчям!

Наталію Дмитрівну ЯКУБІВ
Віктора Миколайовича ТУЖИКОВА
Хай зло далекими стежками обминає,
А радість поруч йде в житті завжди!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа!

Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті!
Тож хай буде у Вас їх багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток, добро!
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!

Чоловік Любомир, дочки Леся та Наталя вітають
кохану дружину, люблячу маму, прекрасну людину

Ярославу Василівну ПАХОЛОК
із 55-річчям!
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!
СПІВЧУТТЯ

Керівництво залізниці і президія дорожнього комітету
профспілки сумують з приводу смерті кваліфікованого фахівця,
досвідченого керівника, Почесного залізничника
БАБІЯ Олега Володимировича.
На залізничному транспорті Олег Володимирович працював із серпня 1958 року. Після закінчення Харківського інституту інженерів залізничного транспорту трудився черговим
по станції, згодом начальником станцій Карначівка, Ланівці,
Збараж. Із 1965 року працював старшим інженером відділу
руху, старшим комерційним ревізором, згодом начальником
вантажного відділу Тернопільського відділку залізниці.
У 1978 році Олег Бабій призначений на посаду заступника начальника Тернопільського відділку залізниці. У 19871997 роках очолював Тернопільське державне підприємство
із перевезення вантажів та пасажирів.
Упродовж 1997-2007 років Олег Володимирович працював у центрі ревізії на посаді ревізора з контролю
за доходами.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного. Пам’ять про Олега Володимировича Бабія назавжди
залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив та поважав.
Колективи служби електропостачання та Львівської
дистанції електропостачання висловлюють співчуття голові первинної профспілкової організації Львівської дистанції
електропостачання Володимиру Михайловичу Пастернаку
у зв’язку з передчасною смертю дружини Галини.

із Днем народження!
Пройшли роки, стоптано не одну стежину до рідного депо, а Ви все такий же
неспокійний, заповзятий, залюблений
у свою професію. Людина, яку завжди
хвилювала і хвилює доля депо і деповчан. Ви народились для щастя і добра,
для того, щоб залишити після себе слід
на землі, спомин у серцях людей, і Вам це
вдається. Ваше серце завжди відкрите до людей, Ви переймаєтесь нашими проблемами, прагнете допомогти у
всьому, зробити все, щоб ми мали змогу відчувати себе частиною колективу. Ваша увага та чуйність, добре слово та
конкретна справа – стали вже обов’язком.
Ми вдячні за Ваше подвижництво на ниві транспортної галузі і звертаємось до Вас зі словами глибокої шани та
поваги, вдячності та непохитної віри у Вас. Доброго Вам
здоров’я, Божого благословення, сімейного благополуччя!
Хай кожна справа, зроблена Вами, повертається сторицею, життєвий шлях буде сповнений добра і мудрості, а в
родині панують мир, тепло, достаток.
Хай доля щедро нагородить
Здоров’ям, щастям, миром і натхненням,
Щоб Ви жили ще довго-довго
Під Божим благословенням!

Адміністрація та профспілковий комітет ПрАТ
“Львівський локомотиворемонтний завод” вітають
першого заступника голови правління

Олександра Степановича МЕЛЬНИЧУКА
із Днем народження!
Як гарно – досягнути до мети
Та у нові й нові вдивлятись далі!
Хай крокам буде радісно пройти
Призначені Всевишнім магістралі!
Хай створене і звершене в житті –
В прийдешніх днях продовження знаходить!
А ще хай завжди поряд будуть ті,
Хто в серце Ваше із любов’ю входить!

Дружина Мар’яна і донечка Юлія
вітають дорогого чоловіка та люблячого батька

Романа Михайловича СМІЛКУ
із 30-річчям!
Хай для тебе сонце світить,
І квіти ніжності цвітуть,
Хай в добрі, достатку й щасті
Всі роки твої пройдуть!
Хай сонце і мрії, літа молодії
Несуть тобі радість, щастя й тепло,
Хай здійсняться мрії і сни голубії,
А щире кохання щоб вічно цвіло!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 22-28 березня
Упродовж 22-28 березня на більшій частині території залізниці утримуватиметься зимовий характер погоди. У п’ятницю – складні погодні умови:
сильний мокрий сніг, місцями дуже сильні опади, налипання мокрого снігу,
ожеледь, ожеледиця. Вдень місцями штормовий вітер, сильні хуртовини,
снігові замети. Температура впродовж доби від 0 до 5°, на Рівненській дирекції та в горах до 7° морозу. На Закарпатті часом дощ, мокрий сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця. Місцями
пориви вітру 15-20 м/сек. Температура впродовж доби від 2° морозу до
3° тепла. У суботу хмарно, вночі та вранці часом сніг, у східних регіонах
залізниці місцями сильні опади, ожеледь, ожеледиця. Вдень опади послаблюватимуться, на Закарпатті без опадів. Сильний, місцями штормовий
вітер, хуртовини, снігові замети. Температура вночі 10-15°, у горах місцями
16-19°, на Закарпатті 5-10° морозу. Вдень 3-9° нижче нуля, на Закарпатті
від 4° морозу до 1° тепла. У неділю-понеділок місцями невеликий сніг, на
Закарпатті без істотних опадів. У неділю в східних регіонах залізниці поривчастий вітер, поземки, снігові замети. Температура вночі 10-15°, при проясненнях та в горах місцями 16-21°, на Закарпатті 6-11° нижче нуля. Вдень
2-7°, у горах до 9° морозу, на Закарпатті від 4° морозу до 1° тепла.
У вівторок на більшій частині території магістралі місцями невеликий
та помірний сніг, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 10-15°, при проясненнях місцями 16-21°, на Закарпатті 4-9° морозу. Вдень 2-7°, у горах до
9° морозу, на Закарпатті від 3° морозу до 2° тепла.
Надалі без істотних опадів, лише на Закарпатті та в горах невеликий
сніг. Температура вночі 9-14°, місцями 15-18°, на Закарпатті 3-8° морозу,
вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті 1-6° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
Колектив ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень” ДТГО “Львівська залізниця” глибоко сумує з приводу
смерті колишнього начальника дирекції
БАБІЯ Олега Володимировича
та висловлює співчуття рідним і близьким покійного.
Президія і працівники дорожнього комітету профспілки
висловлюють щиросердні співчуття голові первинної профспілкової організації Львівської дистанції електропостачання
Володимиру Михайловичу Пастернаку з приводу тяжкої непоправної втрати – смерті дружини Галини. У цей важкий час
глибоко сумуємо разом з Вами та Вашою родиною.

