ПРИВІТАННЯ

Колектив спеціального сектора ВП “Рівненська
дирекція залізничних перевезень” щиро вітає старшого
інспектора військово-облікового бюро вузла Здолбунів

Лідію Анатоліївну ГОЛІК
із 50-річчям!
Добра і любові бажаєм багато,
Хай дім Ваш минає біда!
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
Хай щастя панує у Вашому домі,
І радість у ньому живе!
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!

Колектив відділу автоматизованих систем
пасажирських перевезень Інформаційно-обчислювального
центру вітає колишнього керівника

Ігоря Васильовича ФІЦИКА
із 70-річчям!
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
Нехай життя здається добрим дивом,
Цікавим, радісним, щасливим,
А плідні справи та шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми!
Щоб ріки достатку текли – не міліли!
Натхнення і настрою, щастя та сили!

Адміністрація та профком ВП “Рівненська дистанція
колії” вітають інженера з організації та нормування праці

Колектив відділу ЄТехПД ВП “Інформаційнообчислювальний центр” вітає
старшого товарного касира

Наталію Михайлівну НЕВЕРЕНЧУК

Іванну Миколаївну МИЩИШИН

із 50-річчям!
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа!
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!

Трудовий колектив енергетиків Львівської дистанції
електропостачання щиросердечно вітає старшого
електромеханіка дорожньої електротехнічної лабораторії

із 50-річчям!
Роки у праці пролітають,
Неначе ластівки в блакить.
Хай серце Твоє молодіє,
Душа хай піснею бринить!
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай сонечко ясне світить – не згасне,
Життя Твоє буде в достатку прекрасне!
Хай шлях життєвий буде світлим,
На ньому радість – не печаль!
І кожен день ясний та світлий
Хай буде чистий, мов кришталь!

Колектив станції Глибока-Буковинська сердечно вітає
начальника станції

Марину Анеподитівну СТРАТЮК

Наталію Петрівну КУРИЛЯК

із ювілеєм!

із Днем народження!

У цей прекрасний ювілей
Хай доля Вам сміється журавлина,
Поля розлогі колосом цвітуть,
Нехай червоні ягоди калини
Щасливу осявають путь!
Нехай дає наснаги Вам земля,
Десятки літ ще мріяти й любити!
Хай рідна пісня серце окриля,
В здоров’ї й радості багато літ прожити!

Хай же ангел Ваш хранитель
Буде заступником в житті!
Хай Матір Божа Вас охороняє
Господь із неба щастя посилає!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
На многая-многая літ!

Колектив служби вагонного господарства щиро вітає
начальника інспекції зі збереження парку
вантажних вагонів

Колектив технічної служби щиро вітає
начальника служби

Ігоря Васильовича ЦЮЦКОМУ

Богдана Степановича БОДНАРА

із 50-річчям!

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

Колектив технічної служби щиро вітає
заступника начальника технічної служби

Михайла Івановича ЛОГУЩАКА
із 45-річчям!
Хай Вам завжди посміхається 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!

Батьки, дружина Наталя та донечка Оленка, чоловік
Андрій та донечка Вероніка, брат Юрій з дружиною
Наталею і донечкою Златою та вся велика родина від
щирого серця вітають
заступника начальника служби колії

Максима Стефановича НАЛИВАЙКА
та інженера з організації та нормування праці
Підзамчівської дистанції колії

Вікторію Стефанівну ІВАНЧУК
із 30-річчям!
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за свої літа!
Хай сонце сіяє і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає!
Хай благодатним буде Ваш вік.
Ми Вам від щирого серця бажаєм –
Щастя, здоров’я і многая літ!

Бажаємо богатирського здоров’я,
сімейного благополуччя, миру та злагоди.
міцності духу і наснаги для здійснення
всього задуманого! Нехай у всіх починаннях
супроводжує удача, розуміння і підтримка
рідних, колег і однодумців. Творчих перемог
і довгих щасливих літ!

Колектив інспекції зі збереження парку вантажних
вагонів на Львівській залізниці вітає начальника інспекції

Ігоря Васильовича ЦЮЦКОМУ
із 50-річчям!
Допоки сонце світить з висоти,
Пташки щебечуть, зацвітають квіти,
Життям ми Вам бажаєм твердо йти,
І днем грядущим від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання і успіхи вінчають!

Степан, доньки Оксана, Леся, Алла, син Павло, зяті
Сергій та Віталій, невістка Оксана, внуки Віталій,
Арсеній, Ольга та Вероніка від щирого серця вітають
люблячу матусю, золоту бабусю, прекрасну та чуйну
людину, приймальника поїздів станції Сянки

Надію Іванівну КАВАЛКО
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!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Донька Наталія, племінниця Валентина з чоловіком
Петром, дітьми Тетяною і Романом, родини Поліщуків
і Романівих сердечно вітають дорогу матусю,
сестру, тітоньку

Олену Карпівну АНДРЕЄВУ
із 90-річчям!
Нагороди і відзнаки не минули Вас в житті,
З ювілеєм привітати щиро хочем Вас усі!
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаємо їх щиро!
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
У радощах земних купайтесь,
Радійте доброті людей!
І для усіх нас постарайтесь
Зустріти сотий ювілей!

Колектив станції Рава-Руська вітає
чергову стрілочного поста

Ольгу Іванівну КОГУТ
із 55-річчям!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають!
Бажаєм успіхів великих у роботі,
Побільше творчих Вам натхнень!
Хай оминають Вас усі турботи,
Приносить радість кожен день!

Колектив спеціальної служби вітає начальника
спеціального сектора Івано-Франківської дирекції
залізничних перевезень

В’ячеслава Пилиповича ПАНАСЕВИЧА
із 60-річчям!
З ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
І щоб Вам радість принесла!
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!
Ми Вам бажаєм довго жити,
Щоб мали Ви кого любити!
І щоб любили міцно Вас!
Щоб все у Вас було гаразд!

Колектив та профспілковий комітет станції Клепарів
щиро вітають талановитого керівника, кваліфікованого
спеціаліста, чудову людину, начальника станції

Володимира Ярославовича ЗАГАЛЮКА
із Днем народження!
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини!
Нехай старання Ваші і труди
Помножить успіхи у ріднім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
Нехай життя здається добрим дивом,
Цікавим, радісним, щасливим,
А плідні справи та шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 10-16 травня
Упродовж 10-16 травня на більшій частині
території залізниці переважатиме тепла, проте часом нестійка погода. У п’ятницю-суботу малохмарно, без опадів. Вітер слабкий. Температура вночі
10-15°, у горах місцями 6-9° тепла, вдень 23-28°,
місцями до 30° тепла. У неділю-понеділок короткочасні дощі, грози, що поширюватимуться із західних регіонів на схід магістралі. Вітер помірний,
поривчастий, при грозах можливі шквалисті посилення. Температура вночі 7-12°, вдень у неділю
19-24°, місцями 25-28° тепла, у понеділок 14-19°,
місцями 20-25° вище нуля.
У вівторок мінлива хмарність, вночі ще дощитиме у східних районах Рівненської, Тернопільської,
Івано-Франківської, Чернівецької областей, вдень переважно без
опадів. Температура вночі 5-10°, у горах місцями 2-4° вище нуля,
вдень 16-21°, на Закарпатті до 23° тепла.
Надалі без істотних опадів. Температура у середу вночі 3-8°,
у горах місцями 0-2° тепла, вдень 16-22° вище нуля. На Закарпатті
вночі 5-10°, вдень 20-25° тепла. У четвер вночі 6-11°, вдень
21-26° вище нуля. На Закарпатті вночі 8-13°, вдень 23-28° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

