ПРИВІТАННЯ

Колектив та профспілкова організація ВП “Львівська
дистанція зв’язку” вітають колишнього бухгалтера

Мирославу Степанівну РОМАНИК
із 70-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!
Подруги Наталя та Марія зі сім’ями вітають
чарівну жіночку, вірну і життєрадісну подругу –
бухгалтера ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”

Любов Іванівну ЗВЄРЄВУ
із 35-річчям!
Нехай жіноче щастя квітне веселково,
Хай лунає скрізь привітне слово!
Хай Бог благословляє Твою долю
І вбереже Тебе від розчарувань та болю!
Від друзів – поваги, від людей – добра.
Щоб Твоє здоров’я, як кремінь, було,
Щоб щастя сімейне його берегло!
Люблячі діти – доньки Оксана і Зіновія, зяті Сергій і
Богдан; онуки – Максим з нареченою Вікторією, Юлія
з чоловіком Анатолієм, Володар і Христина – вітають
найдорожчу у світі Матусю та Бабусю

Мирославу Степанівну РОМАНИК
із ювілеєм!
В день Вашого, рідненька, ювілею,
Ми усією Вас вітаємо сім’єю!
Здоров’я й щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм щиро,
Щоб більше радощів траплялося земних,
Щоб серце Ваше, Мамо, не боліло,
Щоб радісним і довгим був ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
Колектив резерву провідників Івано-Франківської дільниці
пасажирського вагонного депо Чернівці з найщирішими
побажаннями вітає майстра резерву провідників

Михайла Ярославовича НАДВІРНЯНСЬКОГО
із 35-річчям!
Як вогонь, завжди горіти,
Добре чутись, не хворіти!
Жити довго та щасливо!
На роботі тільки успіх,
Вдома – радощі та усміх!
Щоб молодість процвітала,
А старість відступала!

Колектив служби охорони праці щиро вітає
колишнього працівника служби

Галину Григорівну ТКАЧЕНКО
із 60-річчям!
Шановна Галино Григорівно!
Щиро вітаємо Вас із цим славним ювілеєм.
Висловлюємо слова глибокої вдячності за
багаторічну сумлінну працю. Бажаємо Вам і надалі
залишатись людиною невичерпної енергії.
Хай світла доля дарує вам міцне здоров’я, особисте щастя,
у сім’ї – добро, злагоду, у помислах, діях – мудрість.
Нехай завжди на життєвому шляху Вас супроводжують
успіх та удача, зігріває тепло людської вдячності за добрі
справи, зроблені Вами. Благополуччя Вам на довгі роки!
Колектив Центру професійного розвитку персоналу
Львівської залізниці вітає колегу

Ольгу Йосифівну ДУЩАК
із 50-річчям!
З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!
Хай Господь усюди з Вами буде,
А Матір Божа Вас візьме під свій покров,
Хай Вас шанують, поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!
Колектив служби з управління майновими та земельними
ресурсами щиро вітає начальника відділу майнових
ресурсів та реформування підприємств торгівлі

Тетяну Петрівну ВАРИВОДУ

із ювілеєм!
В цей день Вас щиро привітають
колеги, друзі і рідня,
Здоров’я, щастя побажають
і море радості щодня!
До Вас хай сила вітру лине
на журавлиному крилі,
Хай в Вас живуть душа дитини
і мудрість Матінки-Землі.
Нехай Вас завжди в теплім домі
чекають люблячі серця,
Бажаємо не знати втоми,
доводить справи до кінця!
Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
вітає начальника станції Стрий

Михайла Васильовича АНДРАЩУКА
із 50-річчям!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 22 – 28 листопада
Упродовж 22-28 листопада на території залізниці буде різка зміна
погоди: якщо на вихідні буде ще тепло, то з початку наступного календарного тижня – відчутно холодніше. У п’ятницю мінлива хмарність,
невеликий дощ, мряка, вночі та вранці на Закарпатті та в горах помірні
опади. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 3-8°, вдень 611° вище нуля, на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині 8-13° тепла, у
горах місцями вночі 1-3°, вдень 3-8° тепла. У суботу без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 611° вище нуля, на Закарпатті 8-13°, у горах місцями 5-7° тепла. У неділю
вночі та вранці місцями невеликий дощ, мряка, увечері помірний дощ.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° вище нуля, на Закарпатті 611°, у горах місцями 4-6° тепла.
Надалі різке похолодання супроводжуватиметься опадами та сильним поривчастим вітром. У понеділок сильні опади у вигляді дощу з
мокрим снігом із переходом у сніг. Температура впродовж доби від 3°
тепла до 3° морозу, у горах 0-5° морозу. У вівторок-середу часом сніг.
Температура вночі 2-7°, вдень 0-5° морозу, у горах вночі 6-11°, вдень 38° морозу. У четвер вночі невеликий та помірний сніг, вдень місцями невеликий сніг. Температура вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті
близько нуля, у горах вночі 5-10°, вдень 5-7° морозу.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
СПІВЧУТТЯ

Колективи локомотивних бригад ВП “Моторвагонне
депо Коломия” та профспілковий комітет висловлюють щирі співчуття машиністам Юрію та Володимиру
Гобелецьким, їхній родині з приводу важкої втрати
– смерті матері.

Колектив служби колії щиро вітає інженера
1-ої категорії відділу капремонту

Людмилу Стефанівну ВОЗНУ
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!
Колектив станції Хирів вітає чергову по станції

Валентину Василівну КРИШТОФОР
із 55-річчям!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
У Вас попереду ще розквіт сил і вмінь,
Всіх благ земних, здоров’я і натхнення,
І Божеє щодня благословення!
Колектив відділу з організації тендерних закупівель
від щирого серця вітає заступника начальника відділу

Оксану Маркіянівну СКРОБАЧ
із Днем народження!
З Днем народження вітаємо,
Від усього серця бажаємо
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку!
Хай усміхається життя
Та буде кращим майбуття!
Об’єднана Рада ветеранів війни та праці
Тернопільської дирекції залізничних перевезень
вітає колишнього начальника станції Збараж

Михайла Никифоровича ГУЛОГО
із 90-річчям!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час!
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Хай доля принесе добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Колектив станції Стрий щиро вітає начальника станції

Михайла Васильовича АНДРАЩУКА
із ювілеєм!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Вам довгих літ, що сонцем виграють!
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