ПРИВІТАННЯ

Колеги по роботі Леся та Ліда щиро вітають хорошу
подругу, комерційного агента станції Скнилів

Марію Юріївну СТЕЦУ
із 55-річчям!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого ювілею.
Бажаємо, щоб Ваша життєва нива завжди колосилася
щедрими врожаями міцного здоров’я,
людського щастя, добробуту.
Щастя, злагоди вдома, в родині
Ми Вам щиро бажаємо нині!
Хай Вам стелиться довга дорога,
Хай Вам буде здоров’я від Бога!
Хай гараздів до хати прибуде,
Хай Вам світло і радісно буде!
Щоб життя було щедрим, як літо!
Щастя й долі на многії літа!
Рада ветеранів ремонтного вагонного депо
Здолбунів сердечно вітає пенсіонерів депо

Євгенію Леонтіївну ФОРСЮК
Ніну Петрівну КОЛОМІЙЧУК
із 60-річчям!
Все, як в природі, так і в душі:
І світить сонце, й віє вітер,
То йдуть сніги або дощі,
То знову розцвітають квіти!
Тож хай яскравих теплих днів
У Вас завжди буде доволі,
Й світанків щастя у Вашій долі!
Колектив служби статистики щиро вітає начальника
Рівненського відділу служби статистики

Валерія Володимировича МОСІЙЧУКА
із Днем народження!
Бажаємо миру та світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щирості серця, людської поваги!
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!
Колектив апарату безпеки руху поїздів та
автотранспорту залізниці щиро вітає залізничного
ревізора з безпеки руху поїздів

Миколу Миколайовича ФІЯЛКОВИЧА
із 50-річчям!
Дозвольте з ювілеєм привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато!
Хай буде світлим кожен день в житті!
Бажаєм успіхів великих у роботі,
Побільше творчих Вам натхнень!
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожен день!
СПІВЧУТТЯ

Дорожній комітет профспілки висловлює щирі співчуття енергодиспетчеру, голові первинної профспілкової
організації ВП “Рівненська дистанція електропостачання”
Михайлу Володимировичу Криштопайтісу у зв’язку
з тяжкою втратою – смертю батька Володимира
Миколайовича.
Колектив служби перевезень висловлює щире співчуття колишньому техніку служби Лідії Леонідівні Зеленюк
з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка Зеленюка
Венедикта Михайловича.
На 79 році 1 березня 2014 року пішов із життя
БАСАРАБА Сафоній Васильович,
колишній начальник будівельного управління №1, керівник будівельно-монтажного тресту, заступник начальника
Львівського відділку залізниці (ДН-1)
з питань будівництва колії, зв’язку та
енергогосподарства.
Трудові колективи Львівської залізниці, дорожній комітет, будівельно-монтажне експлуатаційне управління №1, ветерани праці, пенсіонери глибоко сумують із приводу
смерті Сафонія Васильовича і висловлюють співчуття
рідним та близьким.
Керівництво та об’єднаний профспілковий комітет
Львівської дирекції залізничних перевезень зі сумом
сповіщають, що на 67-му році життя помер колишній черговий по дирекції відділу перевезень
ЗЕЛЕНЮК Венедикт Михайлович
і висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким
покійного.

Керівництво та профспілковий комітет
ВП “Львівська механізована дистанція навантажувальнорозвантажувальних робіт” вітають фахівця з методів розширення
ринку збуту І категорії відділу договорів та логістики

Наталію Федорівну СКИРУ
із 50-річчям!
В цей день особливий вітаємо Вас!
Хай радість в душі розквітає!
Прийміть найщиріші вітання від нас –
Хай усміх в очах Ваших сяє!
Хай доля дарує щасливі роки,
Натхнення, любов і надію,
Хай втіляться Ваші прекрасні думки,
Бажання і райдужні мрії!
Колектив служби статистики щиро
вітає провідного інженера служби

Наталію Василівну САМОДУРОВУ
із Днем народження!
В День народження бажаємо
Радості, сонця й тепла,
Щоб завжди усміхалися очі,
А душа молодою була!
Нехай життя квітує буйним цвітом,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!
Мама Марія, син Дмитро з нареченою Алісою та дочка Ольга
з нареченим Сергієм вітають дорогих дітей та батьків

Миколу Миколайовича ФІЯЛКОВИЧА
із 50-річчям
та

Оксану Дмитрівну ФІЯЛКОВИЧ
із Днем народження!
Ваш ювілей – не тільки ваше свято,
Радіють ваші рідні й друзі теж!
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом!
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам!
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам!
Колектив господарської служби
вітає слюсаря-ремонтника 5 розряду

Ігоря Йосиповича МЕУША
із 50-річчям!
Для Вас сьогодні посмішки, вітання,
Яскравих квітів ніжна розмаїть,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть!
Ми хочем радості і щастя побажати,
І неба чистого, як волошковий цвіт,
В житті ніколи прикрощів не знати,
Здоров’я зичимо міцного на сто літ!
Регіональна Рада ветеранів війни та праці
ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних
перевезень” вітає члена Ради ветеранів

Івана Митрофановича ШВЕДА

із Днем народження!
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 100 літ!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 7-13 березня 2014 р.
У п’ятницю хмарно з проясненнями, часом дощ, у горах вночі – із
мокрим снігом. Температура вночі від 0 до 5° тепла, у горах місцями до
2° морозу, вдень 3-8°, на Закарпатті 10-15° вище нуля. У суботу хмарно з проясненнями, вночі та вранці переважно на Івано-Франківській,
Тернопільській дирекціях місцями невеликий дощ, мряка. Вдень без істотних опадів. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, у горах до
2° морозу, вдень 4-9°, на Закарпатті 10-15° вище нуля. У неділю хмарно, вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла, на
Закарпатті вночі від 0 до 5°, вдень 8-13° тепла.
У понеділок без істотних опадів. Температура вночі від 0 до 4°
морозу, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 8-13° вище нуля. У вівторок опади дощу можливі на ІваноФранківщині, Буковині, Тернопільщині. Вдень можливий поривчастий
вітер. Температура вночі від 0 до 3°, у горах – до 5° морозу, вдень 4-9°
тепла, на Закарпатті вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° вище
нуля. У середу, окрім Закарпаття, часом невеликі опади переважно мокрого снігу. Температура вночі від 2° морозу до 1° тепла, у горах місцями до 5° морозу, вдень від 0 до 5°, на Закарпатті 4-9° тепла. У четвер
невеликі, часом помірні опади можливі на Івано-Франківщині, Буковині.
Температура вночі від 0 до 5° морозу, на Закарпатті близько нуля, вдень
від 0 до 5°, на Закарпатті 4-9° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Колектив служби статистики щиро вітає інженера
Ужгородського відділу служби статистики

Марію Юріївну ФЕДЬКОВИЧ
із ювілеєм!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
Батьки, чоловік, бабуся, брат та уся родина щиро
вітають дорогу донечку, кохану дружину, люблячу внучку
і милу сестричку – чергову по станції Бориничі

Христину ХИМОВИЧ
із Днем народження!
Нехай сяють очі ніжністю,
А серце квітне радістю!
Хай доля красива, як соняшник,
Дарує щастя райдугу!
Хай сонечко світить із ясного неба –
Бажаєм Тобі, чого тільки треба!
Щоб серце Твоє зігрівало тепло,
А у душі панувало добро!
Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці
із 80-річчям!

Марію Дмитрівну ГОНТАШ
Петра Дмитровича ЧЕРВІНСЬКОГО
із 70-річчям!

Марію Дмитрівну МИХАЙЛІВ
Ірину Михайлівну МАЦЮК
Миколу Михайловича ТОМЕНЧУКА
Богдана Ілліча МИЦАКА
Меланію Іванівну СТЕФАНЦІВ
Світлану Йосипівну СОЛОЩУК
Віру Федорівну ШЕВЧУК
із 60-річчям!

Миколу Івановича ЖИТАРА
Івана Васильовича МЕЛИХА
Миколу Миколайовича АДАМКА
Михайла Васильовича СТАСЮКА
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Любові й наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку!
Мама Олена, дружина Марія, донька Мар’яна
вітають люблячого сина, чоловіка та батька

Михайла Петровича МАРКОВИЧА
із 55-річчям, яке він святкуватиме 8 березня!
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад!
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже – 55!
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день!
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро!
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
Колектив служби локомотивного господарства вітає
заступника начальника служби

Юрія Богдановича МАЛОЇДА
із народженням сина!
Хай росте здоровим ваше немовлятко,
Хай його охороняють з неба ангелятка,
Хай Господь зішле дитині добру долю,
Здоров’ячка міцненького,
Сонечка ясненького!
Хай росте всім нам на втіху,
В домі буде море сміху!

