ПРИВІТАННЯ

Організація ветеранів управління Львівської залізниці
вітає колишнього оператора
інформаційно-обчислювального центру

Галину Петрівну ЯЦЕНКО
із 60-річчям!
Вітаємо щиро в День ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!

Президія територіального комітету профспілки
Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень
вітає колишнього голову територіального комітету,
почесного залізничника

Мирона Степановича ТКАЧУКА
із 80-річчям!

У системі перевезень Мирон Степанович пропрацював
26 років, згодом упродовж 20 років очолював територіальний
комітет профспілки Прикарпаття і Буковини. Загальний
трудовий стаж – 53 роки. За багаторічну сумлінну працю
нагороджений багатьма нагородами, зокрема знаками
“Почесний залізничник” та “За заслуги перед профспілкою”.
Хай дні ідуть з повагою й любов’ю
Серед людської шани та хвали,
І проживіть у доброму здоров’ї
Хоча би до столітньої пори!
Хай сили та наснаги прибуває,
Нехай душа не осипає цвіт,
У серці радість не вгаває,
І хай Вам Бог допомагає!

Дружина Сусана, син Олег, дочка Вікторія, невістка Ірина,
внуки Ігор і Марк вітають чоловіка, батька, дідуся,
найкращого друга і порадника, почесного залізничника,
ветерана залізничного транспорту і профспілки

Мирона Степановича ТКАЧУКА
із 80-річчям!
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за свої літа!
Хай сонечко сяє, 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!

Регіональна Рада ветеранів війни та праці
ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень”
вітає колишнього голову теркому

Мирона Степановича ТКАЧУКА
із 80-річчям!
Всього, що найкраще у світі буває,
Вам, ювіляре, ми щиро бажаєм!
Бажаємо Вам спокою й миру в родині,
Щоб щастя всміхалось у кожній хвилині!
Тепла і поваги від добрих людей,
Любові та щедрості від внуків і дітей!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!!!

Колеги та друзі з ВП “Енергозбут” вітають
інженера-програміста

Остапа Петровича КОТА
із 30-річчям!
Бажаємо в житті радості,
У справах – мудрості,
У дружбі – вірності,
У серці – кохання!
З Днем народження!

Колектив Львівського регіонального відділу ВП “Енергозбут”
вітає свою колегу, красиву і чуйну людину

Галину Василівну АНДРУСИШИН

Колектив станції Сокаль вітає голову цехової профспілкової
організації, агента комерційного

Дарію Ярославівну ЩЕПІТКУ
із 55-річчям!

із 55-річчям!
Цей ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні й друзі теж!
Хай Бог пошле ще років Вам багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!

Колектив служби статистики
щиро вітає провідного інженера служби

Ярину Орестівну КАРАБІН
із ювілеєм!
Прийшла до Вас знаменна дата
В калиновім намисті літ,
Слова найкращі хочем передати,
Палкий і щирий шлем привіт!
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонце ясне
Вас зігріває щастям і любов’ю!

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
вітає начальника станції Дубляни Самбірські

Юрія Васильовича ГОРУНА
із 50-річчям!
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!

Дружина Марія, сини Микола, Михайло, Володимир, Роман,
невістки Оля, Іра, Ледіана, онуки та свати вітають
коханого чоловіка, дорогого батька, дідуся та свата

Михайла Миколайовича КУРИЛЯКА
із 60-річчям!
Спасибі Вам, любий, за Ваше тепло,
За людяність Вашу, за Ваше добро,
Спасибі, рідненький, уклін до землі!
Хай Бог береже Вас ще років багато
На щастя усім нам, на радість крилату!
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
Господь хай дарує Вам многі літа!

Дружина Ольга зі сестрою Оксаною, донечка Даринка, теща
Надія та тесть Володимир щиро вітають люблячого
чоловіка, батька, зятя, інженера І категорії відділу
експлуатації ВП “Служба електропостачання”

Андрія Васильовича КУПОВИЧА
із 30-річчям!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі!
Хай молодість Твоя ще довго квітне,
Усмішка сяє на Твоїх устах,
І лиш хороше, радісне, привітне
Тобі в житті перетинає шлях!

Ми високо цінуємо Вашу працелюбність і компетентність,
життєву мудрість і діловитість, які створили Вам заслужений авторитет і повагу серед колег по роботі.
Вам посилаємо вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди,
Щоб життя було щедрим, як літо,
Щастя і долі на многії літа!

Дочка Ірина зі сім’єю, син Іван з дівчиною, чоловік Зеновій,
родичі та друзі, колектив станції Журавно вітають дорогу
маму, люблячу дружину, прекрасну колегу, начальника станції
Журавно Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень

Галину Василівну СТЕГНІЙ
із 50-річчям!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сиплються до Вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишнього токаря моторвагонного депо Коломия

Віталія Миколайовича ШУБІНА
із 80-річчям!
Нехай Вам сонечко світить, а серце співає,
Нехай печаль дороги до серця не знає,
Нехай щастя буде у Вашому домі,
І радість нехай з Вами буде завжди!
Здоров’я міцного й щасливої долі
Нехай Господь Бог дає на довгі роки!

Колектив апарату безпеки руху поїздів та автотранспорту
залізниці щиро вітає провідного інженера апарату безпеки
руху поїздів та автотранспорту

Юрія Олександровича СТАДНИКА
із 60-річчям!
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!
То ж чуйте кування зозулі щоліта
На многії, многії літа!

Колектив служби статистики щиро вітає
ревізора контрольно-ревізійного відділу

Михайла Івановича ДОБРИНЯКА
із Днем народження!
Бажаєм щастя і здоров’я,
Ясного неба і тепла!
В житті Вам злагоди й достатку,
Щоб доля світлою була!
ПОГОДА

СПІВЧУТТЯ

Колектив Першої служби висловлює
щирі співчуття старшому інспектору відділу
режиму Ларисі Осипівні Федоричко з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Нехай світла пам’ять про дорогу людину
назавжди залишиться у серцях усіх, хто її
знав, любив і поважав.
Колектив ДЗ “Відділкова
клінічна
лікарня
станції
Ужгород” ДТГО “Львівська
залізниця” сумує з приводу
смерті колеги, досвідченого
лікаря-хірурга, колишнього завідувача хірургічного відділення
КАРПЮКА
Самуїла Анісимовича.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та
близьким покійного. Пам’ять про Самуїла
Анісимовича буде жити в наших серцях.

Прогноз погоди на 27 вересня – 3 жовтня
На більшій частині території залізниці переважатиме прохолодна погода. У п’ятницю мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. Місцями пориви вітру 13-18 м/сек. Температура вночі
від 0 до 5° тепла, місцями на поверхні ґрунту, а в горах і в повітрі
приморозки до 2° нижче нуля, вдень 7-12°, на Закарпатті 11-16°
тепла. У суботу вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.
Місцями пориви вітру 13-18 м/сек. Температура вночі від 0 до 5°
тепла, місцями на поверхні ґрунту, а в горах і в повітрі заморозки до 3° нижче нуля. Вдень 9-14°, на Закарпатті 12-17° тепла.
У неділю мінлива хмарність, вдень місцями невеликий дощ. На
південному сході магістралі місцями пориви вітру 13-18 м/сек.
Температура вночі від 0 до 5° тепла, місцями на поверхні ґрунту,
а в горах і в повітрі заморозки до 3° нижче нуля. Вдень 8-13°, на
Закарпатті 11-16° тепла.
У понеділок без істотних опадів. Температура вночі від 1° морозу до 3° тепла, вдень 10-15°, на Закарпатті 13-18° вище нуля;
в горах уночі від 0 до 3° морозу, вдень 4-9° тепла. У вівторок без
істотних опадів, лише вдень на Рівненщині місцями невеликий
дощ. Температура вночі від 1° морозу до 3° тепла, вдень 8-13°;
на Закарпатті 12-17° тепла; в горах уночі від 0 до 3° морозу, вдень
4-9° тепла. У середу без істотних опадів. Температура вночі від
1° морозу до 3° тепла, вдень 6-11°, на Закарпатті 11-16°, в горах
2-7° вище нуля. У четвер без істотних опадів. Температура вночі
від 1° морозу до 3° тепла, в горах місцями до 5° морозу, вдень
5-10°, на Закарпатті 9-14°, в горах 3-5° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

