ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає колишню працівницю
станції Мостиська-ІІ

Трудовий колектив Центру науково-технічної інформації
і бібліотечно-бібліографічного обслуговування щиро вітає
бібліотекаря 1 категорії філіалу-бібліотеки ст. Ужгород

Мама Ганна, чоловік Анатолій, син Ігор, донька Ірина з
нареченим Григорієм щиро вітають любу доньку,
кохану дружину, золоту матусю та прекрасну людину

Осипу Михайлівну МАКСИМОВУ

Валентину Леонідівну АНТОНЮК

Галину Василівну МОРГУН

із 90-річчям!

із 55-річчям!

Хай зло далекими стежками обминає,
А радість 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!

Адміністрація та профком ВП “Рівненська дистанція
колії” вітають бухгалтера, голову профкому дистанції

Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Любові й добра Вам в сім’ї і родині,
І все, чого Ви забажаєте нині!

Ганну Михайлівну ОГОНОВСЬКУ

Колектив ВП “Ужгородський відділ
матеріально-технічного постачання” щиро вітає
економіста відділу та голову профспілки

із 55-річчям!

Ганну Василівну МУЧИЧКУ

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!

Рада ветеранів моторвагонного депо
Львів вітає колишнього бригадира цеху
ремонту контрольно-вимірювальних приладів

Богдана Степановича КАРВАНА
із 70-річчям!
Час летить нестримно далі,
А душа немов би молодіє,
По ліву руку – всі печалі,
По праву руку – всі надії.
Життя не зміряти літами,
А щастя – то важка наука,
Хай буде радість завжди з Вами
По ліву і по праву руку!

Колектив ВП “Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза” щиро вітає начальника екологічної лабораторії,
голову первинної профспілкової організації

Олега Михайловича ЖОСАНА
із 60-річчям!
Хай Вам завжди усміхається 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!

Рада ветеранів ВП “Ремонтне вагонне депо Здолбунів”
вітає ветеранів

із 55- річчям!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Бажаєм Вам снаги і сили,
Щоб був щасливим кожен день,
Щоб до ста років Ви раділи
Вітанням люблячих людей!

Регіональна Рада ветеранів війни і праці ІваноФранківської дирекції залізничних перевезень вітає
колишнього майстра енергодільниці Івано-Франківської
дистанції електропостачання

Івана Васильовича ВОВЧУКА
із 80-річчям!
Годам прошедшим не вернуться,
І люди не спроста грустят,
Что не успели оглянуться,
А за спиною – восемьдесят!
Ваш опыт жизненный богатый
Не оскудел и не угас,
И вот сегодня с этой датой
Мы дружно поздравляем Вас!

Колектив станції Микуличин вітає чуйну людину,
прекрасного керівника – начальника станції

Ярослава Ярославовича ПЕТРИНУ
із 60-річчям!
Від щирого серця, з теплом і любов’ю
Бажаємо щастя й міцного здоров’я,
У день цей червневий хай сонечко сяє,
І блага всілякі Господь посилає!
Хай радістю повниться кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина
На многії і благії літа!

Неонілу Василівну МІХНОВУ
із 60-річчям!

Сергія Олексійовича ХОМИНА

Галину Іванівну ЖУК
Юрія Миколайовича ШУШМАНА
Тамару Петрівну САЛЮК

із 50-річчям!

На честь ювілейного Вашого дня
Для Вас найтепліші наші слова!
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік!
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!

Дружина Тетяна, сини Роман, Степан, невістка Ірина,
дорогі свати та теща Анна щиро вітають коханого
чоловіка, люблячого батька, свата та зятя

Івана Васильовича АНДРУШКА
із 45-річчям!
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 на 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!

Трудовий колектив Центру науково-технічної інформації
і бібліотечно-бібліографічного обслуговування щиро вітає
завідувача відділу комплектування

Валентину Сергіївну ЛЕГУЦЬКУ
із 50-річчям!

Ваш ювілей – щаслива дата,
І сумніватись тут не слід,
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід!
Хай квітують дні яскравим квітом,
І будуть в них і радість, і тепло,
Щоби в житті було з чого радіти,
Для смутку місця в серці не було!

Рада ветеранів Рівненської дирекції залізничних
перевезень вітає ветеранів війни та праці дирекції
із 80-річчям!

Лідію Олександрівну ГОЛОМБЕК
Лідію Андріївну ОСТАПЧУК
із 70-річчям!

Людмилу Семенівну ФЕДОРЧУК
Леоніда Петровича ІНДИЧУКА
Людмилу Степанівну ПАНАСЮК
Лідію Іванівну ГРИЦЮК
із 60-річчям!

Дмитра Петровича ЯЩЕНКА
Тетяну Петрівну ОНИКІЄНКО
Галину Леонтіївну МИХАЛЬЧУК
Надію Володимирівну ПОЛІЩУК
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних!
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
ПОГОДА

Дружина Марія, дочка Наталя з чоловіком
Андрієм, син Микола і дочка Марія вітають
коханого чоловіка, люблячого батька, начальника
поїзда пасажирського вагонного депо Львів

із 70-річчям!

із ювілеєм, що відбудеться 30 червня!
В цей день, оповитий літнім розмаєм,
Від щирого серця Вас радо вітаєм!
Хай доля дарує приємні хвилини
У дружньому колі, у колі родини,
І зичим з нагоди щасливої дати
Здоров’я, любові і щастя багато.
Спасибі Вам, мила, за ласку й тепло,
За мудрість і людяність, серця добро,
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу і радість він Вам дає.
І світлої долі – завжди молодої –
У нинішній день і в майбутні часи!
То ж чуйте кування зозулі щоліта
На многії, многії, многії літа!

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!

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції залізничних
перевезень вітає ветеранів праці дирекції
із 90-річчям!

Катерину Василівну ОЛЕЩУК
із 80-річчям!

Федора Федоровича МИЩИШИНА
Яніну-Станіславу Іванівну БОРТНІК
Мирославу Іванівну МУШТУК
Стефанію Юріївну РОМАНЮК
Володимира Григоровича ЛУЦИШИНА
Мирона Михайловича СОКИРКУ
Життя прожить – не поле перейти,
І Ваше йде не легкими шляхами,
То хай Вам Бог дарує многая літ,
Здоров’я, миру й довго бути з нами!

Прогноз погоди на 28 червня – 4липня
Упродовж 28 червня – 4 липня на більшій частині території залізниці
переважатиме нестійка погода. У п’ятницю-суботу очікуються дощі, місцями сильні. Місцями можливі грози, в окремих районах – град, шквали.
Вночі у п’ятницю 9-14°, у горах місцями 6-8° вище нуля, вдень 18-23°,
на Закарпатті до 25° тепла. У суботу вночі 11-16°, вдень 20-25° тепла, у
горах уночі місцями 8-10°, вдень 17-19° вище нуля. У неділю місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-16°, вдень 20-25°, у горах
уночі 8-10°, вдень 17-20° вище нуля.
У понеділок-вівторок на більшій частині території залізниці без
істотних опадів, тільки вдень 2 липня у східних районах Рівненщини
місцями грозові дощі. Температура вночі 9-14°, вдень 18-24° тепла, на
Закарпатті, а у вівторок – і на Волині та Рівненщині 22-27° вище нуля.
У середу переважно на Рівненщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині,
Буковині місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град, при грозах
шквали. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°, у східних регіонах 17-23°
тепла. У четвер у прикарпатських областях місцями короткочасні дощі,
грози, подекуди град, при грозах шквалисті посилення вітру. Температура
вночі 12-17°, вдень 25-30° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Керівництво та працівники ДЗ “Вузлова лікарня
станції Стрий” ДТГО “Львівська залізниця” із сумом і болем зустріли звістку про смерть колишнього завідувача
клініко-діагностичної лабораторії
ВАЦИКА Миколи Олексійовича.
У глибокій скорботі схиляємо голови перед
світлою пам’яттю колеги. Серцем і душею поділяємо
біль непоправної втрати з рідними і близькими покійного та висловлюємо щирі співчуття.
Профком та колектив Хустської дистанції колії
висловлюють співчуття начальнику дистанції Сергію
Михайловичу Ковалю з приводу смерті батька
Коваля Михайла Михайловича.

