ПРИВІТАННЯ

Колектив станції Зборів щиро вітає
прибиральника території станції

Марію Петрівну
ПІЖИЦЬКУ
із 50-річчям!
Хай ладиться скрізь – на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас –
Все світле, хороше, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя вирує стрімкою рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує ще довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Колектив апарату безпеки руху поїздів та
автотранспорту залізниці щиро вітає залізничного ревізора з
безпеки руху поїздів Рівненської ревізорської дільниці

Дружина Лілія, син Юрій, донечка Соломійка,
батьки та друзі сердечно вітають коханого
чоловіка, найкращого у світі батька, люблячого
сина та чуйного товариша

Ігоря Романовича МОРДУ
із Днем народження!
Якби в словах була пророча сила,
А в серці чарів полум’я цвіло,
То ми б для тебе все в житті зробили,
Щоб дня в житті сумного не було!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкраще все, що є у світі,
Даруємо тобі у цей святковий день!
Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає друзів і гостей,
А ти – здоровий і щасливий –
І у сто літ зустрів свій ювілей!

Петра Федоровича
КОНИКА

Колективи господарської служби і їдальні
Управління залізниці щиро вітають співпрацівницю
їдальні, прекрасну жіночку, хорошу колегу

із 60-річчям!

Надію Ярославівну МАРЧЕНКО

Хай доля дарує приємні хвилини
У дружньому колі, у колі родини!
Міцного здоров’я з роси і води
І світлої долі – завжди молодої,
У нинішній день і в майбутні часи!
Тож чуйте кування зозулі щоліта
На многії, многії, многії літа!

Колектив та профспілковий комітет ВП “Колійні дорожні
ремонтно-механічні майстерні” вітають талановитого
керівника, чудову людину, начальника підрозділу

Мирослава Івановича ХОМ’ЯКА
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
Помножать 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 та людьми!

із ювілеєм!
Щастя жінки – бути потрібною,
У житті й на роботі – привітною!
Щастя жінки – бути коханою,
Завжди любою і жаданою!
Щастя жінки – здорові діти,
Що життя прикрашають, мов квіти!
Щастя жінки – бути Жінкою,
Хоч життя її – терен з барвінком!
Тож дозволь Тебе привітати,
Щастя й любові Тобі побажати!

Упродовж 21-27 червня на території
Львівської залізниці спочатку буде дуже
тепло, місцями навіть спекотно, у другій половині періоду – помірно тепло, час від часу
можливі грози та зливи. У п’ятницю – мінлива хмарність, без істотних опадів, лише
вдень на Закарпатті та в горах місцями короткочасні дощі, грози. При грозах можливі
шквалисті посилення вітру. Температура
вночі 11-16°, вдень 27-32°, на Закарпатті
вночі 15-20°, вдень 28-33° вище нуля. У горах
вночі 10-15°, вдень 22-27° тепла. У суботу
короткочасні дощі, місцями грози, подекуди сильні дощі та зливи, в окремих районах
град, шквали. Температура вночі 14-19°, на Закарпатті до
21° тепла, вдень 27-32° вище нуля. В горах уночі місцями
11-13°, вдень 22-27° тепла. У неділю місцями короткочасний
дощ, гроза; на Волині, Рівненщині, Тернопільщині переважно
без опадів. Вітер слабкий, при грозах можливі шквалисті
посилення. Температура вночі 13-18°, на Закарпатті до 20°
тепла, вдень 28-33° вище нуля. В горах уночі 10-12°, вдень
22-27° тепла.
У понеділок грозові дощі, місцями сильні, подекуди з
градом та шквалами. Температура вночі 14-20°, вдень 2631° вище нуля, в горах уночі 11-16°, вдень 22-27° тепла. У
вівторок короткочасні дощі, місцями грози. Температура
вночі 14-19°, у горах місцями 10-13° тепла, вдень 21-26°, на
Буковині 24-29° вище нуля.
Надалі вночі місцями, а вдень – на більшій частині
території залізниці короткочасні дощі, місцями грози.
Температура вночі 12-18°, вдень 22-27°, на Закарпатті,
Рівненщині, Буковині місцями до 30° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Рада ветеранів війни та праці Рівненської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці висловлює щирі співчуття
родині Ружицьких з приводу тяжкої втрати – смерті колишнього
поїзного диспетчера РУЖИЦЬКОГО Генефа Мечиславовича.
Вічна пам’ять і вічний спокій його душі.

Анастасію Михайлівну ГАРВАТ
із ювілеєм!
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!

Організація ветеранів Управління Львівської
залізниці вітає з ювілеєм пенсіонерів
із 80-річчям!

Методія Івановича КУШНІРА
Олексія Івановича КОВАЛЬОВА
із 70-річчям!

Сергія Тихоновича ДЕНИСЮКА
Таїсію Федорівну БІЛІНСЬКУ
із 60-річчям!

Ларису Федорівну ФАЛИНСЬКОВУ
Вітаємо щиро в День ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!

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

Колектив служби колії вітає колишнього
заступника начальника служби колії з капремонту

Юрія Дмитровича МИКОЛОВИЧА
Ніну В’ячеславівну МОСКАЛЕЦЬ

Методія Івановича КУШНІРА

із 80-річчям!

із 80-річчям!
Прийміть вітання найкращі наші
І побажання в цей святковий день,
Щоб від життя була завжди лиш радість,
А ще – любов і шана від людей!
Бажаєм Вам багато літ прожити,
Душею й серцем молодіти,
Щоб злагода й мир панували у хаті,
Були Ви здорові й достатком багаті!

ПОГОДА

Прогноз погоди на 21-27 червня

Колектив станції Гніздичів Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає чергову по станції

Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка щира осяє чоло!
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт –
Прожити бажаємо Вам до ста літ!

Колектив станції Персенківка
щиро вітає складача поїздів

Колектив внутрішнього цеху ПТО пасажирського вагонного
депо Львів щиро вітає скляра

Олега КОВЦУНА

Стефана Федоровича
ЛЕСЬКІВА

Олену ШИНАЛЬСЬКУ

із 60-річчям!
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за свої літа!
Хай сонце Вам сяє, і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає,
Хай благодатним буде Ваш вік!
А ми Вам від щирого серця бажаєм –
Щастя, здоров’я і многая літ!
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та його наречену
із одруженням!

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!

