ПРИВІТАННЯ

Трудовий колектив ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” від щирого серця вітає начальника депо

Служба колії щиро вітає головного бухгалтера
ВП “Колійна машинна станція №125”

Ярослава Федоровича ВОЛІВЕНДЕРА

Уляну Мар’янівну ГАПАЧИЛО

із ювілеєм,
який він святкуватиме 29 квітня!

із 55-річчям!

Як гарно – прямувати до мети
Та у нові вдивлятись далі!
Тож кроком впевненим бажаємо пройти
Призначені Всевишнім магістралі!
Хай зроблене і звершене в житті –
В прийдешніх днях продовження знаходить!
А ще хай завжди поряд будуть ті,
Хто в серце Ваше із добром й любов’ю входить.

Колишні колеги по роботі Слава, Марійка, Валя, Ніна
вітають добру, милу, чарівну людину, колишнього провідника пасажирського вагонного депо Львів,
жительку Судової Вишні

Євгенію Михайлівну ЛАЗОР
із Днем народження!
Усе, що найкраще у серці ми маєм,
Ми Вам від щирого серця бажаєм!
Здорові Ви будьте, як джерельна водиця,
Привітні й ласкаві, як в небі зірниця!
Ми Вам даруєм сердечні слова,
А Бог хай дарує многії літа!

Колектив станції Затока сердечно вітає начальника станції

Ольгу Миколаївну КРУПУ
із ювілеєм!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Й багато в ній буде любові й тепла!
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина,
На многі, благії, щасливі літа!

Колектив ВП “Рівненський відділ матеріально-технічного
постачання” вітає водія автотранспортних засобів

Олександра Володимировича КОНОНЧУКА
із 55-річчям!
Хай Вам завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
Снаги трудової – без ліку,
Пошани й добра від людей,
Щасливого й довгого віку
Бажаємо Вам у цей день!

Служба контролю та внутрішнього аудиту
вітає старшого ревізора служби

Катерину Ігорівну ЛЕВКО
із 30-річчям!
Хай зло далекими стежками обминає,
А щастя поруч йде в житті завжди!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай додому заверта!

Хай днів нових 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!

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

Ольгу Миколаївну КРУПУ
із полуднем віку!
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!

Колектив їдальні управління залізниці щиро вітає кухаря
їдальні Львівського коледжу інфраструктури

Мирославу Миронівну ВИСОЧАНСЬКУ

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

із 40-річчям!
Розквітли троянди сьогодні для тебе
У цей ювілейний урочистий час!
Ясніше засяяло сонце на небі,
І ти, як завжди – неповторна для нас!
Нехай любов і повагу дарують тобі діти,
А чаша щастя хай не має дна!
Будь завжди здорова, весела й привітна
На многії і благії літа!

із 80-річчям!

Емілію Степанівну ІВАСЬКЕВИЧ
Юзефу Казимирівну ШЕВЕЛЬ
Тамілу Василівну ТВЕРДОХЛІБ
Дмитра Федоровича ТИМОЧКА
Григорія Миколайовича ІЛЬКЕВИЧА
Катерину Петрівну БОГАЙЧУК
Олександра Васильовича ЛЕОНТОВИЧА
Стефанію Іванівну ЧУБАТУ

Служба контролю та внутрішнього аудиту
вітає старшого ревізора служби

Дмитра Юрійовича ДЕМ’ЯНЧУКА
із 50-річчям!
Вам лише п’ятдесят! Це зовсім небагато,
Коли серце співає і хочеться свята,
Коли воно б’ється і прагне любові,
Коли руки умілі до праці готові,
Коли мудрість зоріє у кожному слові,
Тож живіть іще стільки ж в пошані й здоров’ї!

із 70-річчям!

Івана Степановича ФАРІОНА
Любов Володимирівну ВОРОНЯК
Софію Михайлівну ГРИЦАЙ

Колектив резерву провідників Івано-Франківської дільниці
пасажирського вагонного депо Чернівці з найщирішими
побажаннями вітає бригадира резерву провідників

Василя Миколайовича РІЗНІЧУКА
із 35-річчям!
Зичимо Вам міцного здоров’я, щастя, добробуту, подальших успіхів у будьяких починаннях, щоденних справах, у
сміливих планах та сподіваннях. Нехай
доля збагачує Вас життєвою мудрістю,
енергією, натхненням та радістю сьогодення. Хай буде щасливою кожна мить
Вашого життя!
СПІВЧУТТЯ

Колектив ВП “Колійна машинна
станція №274 ст. Самбір” висловлює
щирі співчуття інженеру з нормування та оплаті праці Лесі Вікторівні
Паранчак з приводу тяжкої втрати
– смерті батька. Хай наші співчуття допоможуть пережити біль втрати
рідної людини.
Адміністрація
та
профком
ВП “Інформаційно-обчислювальний
центр” висловлюють глибокі співчуття
провідному
інженеру-технологу
ДП “Проектно-конструкторське технологічне бюро АСУ залізничного транспорту”
Андрію Івановичу Могитичу з приводу
передчасної смерті дочки Соломії.
Колектив ДП “Проектно-конструкторське технологічне бюро АСУ залізничного транспорту” висловлює
глибокі співчуття провідному інженеру-технологу Андрію Івановичу
Могитичу з приводу передчасної
смерті дочки Соломії.

із 60-річчям!

Надію Дмитрівну РЕВУ
Ярославу Степанівну НАВОРЕНСЬКУ
Марію Миколаївну САВКІВ
За роком рік – життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час!
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щире Ви прийміть від нас!
Хай доля посилає Вам добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

ПОГОДА

Прогноз погоди на 26 квітня – 2 травня
Упродовж 26 квітня – 2 травня на більшій частині території залізниці переважатиме тепла погода. У п’ятницю мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура вночі 7-12°,
по Рівненській дирекції 3-8° тепла, вдень 20-25° вище нуля.
У суботу мінлива хмарність, вночі без опадів, у другій половині дня у західних районах магістралі місцями короткочасний
дощ, гроза. Швидкість вітру 7-12 м/сек., вдень місцями пориви
15-20 м/сек. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28° тепла. У
неділю короткочасні дощі, грози. Швидкість вітру 7-12 м/сек.,
місцями пориви 15-20 м/сек. Температура вночі 11-16°, у
горах 8-10° тепла, вдень 18-23°, місцями у східних районах
Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської областей,
на Закарпатті та Буковині до 25° тепла, на гірських ділянках
13-18° вище нуля.
У понеділок мінлива хмарність, вночі у східних регіонах
можливий дощ, удень переважно в горах місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без істотних опадів. Температура вночі 5-10°, місцями
11-13° тепла, вдень 18-23°, на Закарпатті та у південних районах Львівщини
місцями 24-26° вище нуля. У вівторок-середу без опадів. Температура вночі
2-7°, вдень 13-18° тепла, на Закарпатті вночі 4-9°, вдень 19-24°вище нуля.
У середу місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 9-15°,
вдень 25-29° вище нуля. У четвер у західних регіонах магістралі можливі короткочасні грозові дощі та пониження температури на 1-4°.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

