ПРИВІТАННЯ

Трудовий колектив ВП “Пасажирська служба” щиро
вітає інженера відділу організації роботи на вокзалах

Ольгу Миколаївну МАЛЬКОВУ
із ювілеєм!
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці!
Нехай життя квітує буйним цвітом,
І День народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!

Рада ветеранів ВП “Ремонтне вагонне депо Здолбунів” вітає
учасника та інваліда Великої Вітчизняної війни

Івана Степановича ЛЬОВІНА
із 90-річчям!
Осипаються дні пелюстками,
Непомітно спливають роки,
Не сумуйте, гордіться літами,
Бо не марно прожиті вони!

Профспілковий комітет мостобудівельного поїзда
№63 щиро вітає кваліфікованого спеціаліста та
талановитого начальника ВП “Мостобудівельний поїзд №63”

Олега Ярославовича МІРЧУКА
із 50-річчям!
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього немилі всі добрі діла,
В здоров’ї – багатство, і радість, і сила,
А більшого щастя на світі нема!
А Ваша енергія, мудрість та сила
Нехай не згасають ніколи з літами,
Душа ж Ваша чиста, велика й красива,
Та посмішка щира хай буде між нами!

Чоловік Євген, син Микола, племінниця Люба зі сім’єю і друзі
щиро вітають кохану дружину, люблячу маму, найкращу у
світі тітку, чарівну жінку та подругу, начальника бази
обслуговування пасажирів пасажирського вагонного депо Львів

Любов Миколаївну СТЕФАНИШИН
із ювілеєм!
В цей святковий літній день
Хочеться слів Вам сказати багато,
Теплих, ніжних, щирих,
І з Днем народження привітати!
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла
На многії і благії літа!

Керівництво стрілецької команди та колектив першої
варти охорони Управління залізниці вітають стрільця

Михайла Павловича МИКИТИНА
із 60-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!

Чоловік Ярослав, син Ігор з дружиною Іванкою і
донькою Софією, син Роман із дружиною Лесею
вітають кохану дружину, дорогу матір
та бабусю, чергову по станції Рудки

Лесю Василівну КУЗЬО
із 50-річчям!
Усього найкращого ми Вам бажаєм,
Хай з горем ніколи не стрінетесь Ви,
Хай радість усюди Вас зустрічає,
І друзі вірні будуть поруч завжди!
Хай квіти кохання встеляють дорогу,
Якою Ви йдете у вирій буття,
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!

Колектив ВП “Мостобудівельний поїзд №63”
вітає начальника підрозділу

Олега Ярославовича МІРЧУКА
із 50-річчям!
Допоки сонце світить з висоти,
Птахи щебечуть, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти
І днем грядущим від душі радіти!
Хай завжди щастя супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

Адміністрація та профспілковий комітет Чортківської
дистанції колії вітають шляхового майстра

Володимира Станіславовича КРЕТА
із 60-річчям!
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!

Колектив служби організації праці, заробітної плати та
структур управління щиро вітає колишнього інженера з
організації та нормування праці 2 категорії

Ларису Федорівну ФАЛИНСЬКОВУ
із ювілеєм!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці

Гафію Іванівну МАЗУР
Іллю Васильовича ГЕРГЕЛІЙНИКА
із 90-річчям!
Міцного здоров’я – з роси і води,
Хай щедрість й добро поруч будуть завжди,
Від нас ці щирі вітання-слова,
А Бог хай дарує ще многії літа!
Колектив ДЗ “Клінічна лікарня ДТГО
“Львівська залізниця” глибоко сумує з приводу
великої втрати для медицини Львівської залізниці – смерті відомого хірурга, позаштатного спеціаліста медичної служби Львівської залізниці
КУРДИБАНА Мирослава Ілліча.
Висловлюємо щирі співчуття родині та
близьким.
Колектив ДЗ “Вузлова лікарня станції
Коломия” з глибоким сумом сприйняв звістку про
те, що пішла з життя прекрасна, чуйна людина,
лікар-хірург Львівської клінічної лікарні
КУРДИБАН Мирослав Ілліч,
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного. Хай земля йому буде пухом, а
вдячна пам’ять про здібного керівника, прекрасного лікаря та чуйну людину – вічною.
Працівники ВП “Служба сигналізації і зв’язку”
висловлюють щирі співчуття помічнику начальника з безпеки руху служби сигналізації і
зв’язку Івану Ярославовичу Косовському з
приводу непоправної втрати – смерті батька
Ярослава Семеновича.

Шлемо найщиріші вітання

Аллі Олександрівні НАГОРНІЙ
Кохана дружино! Матусенько рідна! Люба бабусенько!
З прекрасним тебе ювілеєм – 55-річчям!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя,
Радості, добра на многії літа.
Дозволь, наша рідна, Тебе привітати,
Келих піднести та ніжно обняти,
Сказати найкращі для Тебе слова,
Щоб Ти здоровою завжди була.
Живи у любові, у щасті, у силі,
Літа проти Тебе хай будуть безсилі,
І хай зозуля для Тебе кує щоліта
Многая, многая, многая літа!
Чоловік, діти, зять, онук.

Колектив станції Рудки вітає чергову по станції

Лесю Василівну КУЗЬО
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 фінансово-економічної
служби щиросердно вітає провідного економіста
відділу зведеного обліку доходних надходжень

Руслану Григорівну МАРТИНЮК
із ювілеєм!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі!
Хай Ваша молодість ще довго квітне,
Усмішка сяє на устах,
І лиш хороше, радісне, привітне
Вам у житті перетинає шлях!

Мама Надія, сестра Галина, тітка Людмила, бабусі
Анна і Галина, дідусь Василь, родини Хлебнікових, Дропів,
Чущаків, хресна Надія, друзі та колеги щиро вітають
інженера І категорії технічного відділу служби приміських
пасажирських перевезень

Юрія Ярославовича БУЧКА
та його наречену

Галину Йосипівну ЗУБРИЦЬКУ
із одруженням!
Вам, молодята, у цей день бажаємо
Усього, що найкращого у серці маємо!
Хай виправдовує життя усі Ваші надії,
Хай втілюються задуми і здійснюються мрії!
Хай Ваша молодість ніколи не минає,
І не минають щастя, радість і добро,
Хай вічними гостями дім Ваш заселяють
Кохання, злагода й сердець тепло!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 7-13 червня
Упродовж 7-13 червня на більшій частині території залізниці переважатиме тепла та часом нестійка погода. У п’ятницю хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, вдень – з грозою, на Івано-Франківщині,
Буковині грозові дощі, місцями сильні. Температура вночі 8-13°, вдень 2126° тепла, на Волині, Рівненщині місцями 27-29° тепла. На вихідні вночі
переважно без опадів, здебільшого у другій половині дня в суботу на
Івано-Франківщині, Буковині, Тернопільщині короткочасний дощ, гроза,
у неділю на більшій частині території місцями короткочасні дощі, гроза,
у прикарпатських областях короткочасні дощі, гроза. Температура вночі
9-14°, вдень 22-27°, на Закарпатті, Волині, Рівненщині до 29°, у горах
19-24° тепла. У понеділок вночі без опадів, вдень місцями короткочасні
дощі, грози, подекуди град, шквали. Температура вночі 11-16°, вдень
24-29° тепла. У вівторок-середу нестійка погода з грозовими дощами,
місцями зливами, в окремих районах із градом. На Волині, Рівненщині
переважно невеликий дощ. Температура вночі 10-15°, вдень у вівторок
22-27°, на Рівненщині до 29° тепла, у середу – 18-23°, місцями під
час дощів 15-18° тепла. У четвер на південному сході магістралі
короткочасний дощ, гроза, на решті території місцями невеликий
дощ. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, на Івано-Франківщині,
Буковині 17-22°, у горах – 13-18° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Колектив медичної служби зі сумом сприйняв звістку про
те, що не стало прекрасної людини, колишнього працівника медичної служби, почесного залізничника, лікаря-хірурга
державного закладу “Клінічна лікарня ДТГО “Львівська залізниця”
КУРДИБАНА Мирослава Ілліча.
Пішла з життя чудова людина, кваліфікований спеціаліст, наставник. Працівники медичної служби запам’ятають
Мирослава Ілліча завжди уважним, ввічливим, енергійним,
добрим та чуйним лікарем і колегою.
Сумуємо з приводу тяжкої втрати і висловлюємо щирі
співчуття рідним та близьким, колективу лікарні.

