ПРИВІТАННЯ

Колективи господарської служби і їдальні управління
залізниці щиро вітають співпрацівницю їдальні

Ганну Йосипівну ХОЛОД
із 45-річчям!
Допоки сонце світить з висоти,
Птахи щебечуть, зацвітають квіти,
Ми Тобі життям бажаєм твердо йти
І днем грядущим від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Тебе,
Людська повага й шана не минають,
Хай Тебе обминають невдачі і грози,
Хай тільки від радості з’являються сльози,
Ми Тобі посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа!
Колектив Львівського коледжу транспортної
інфраструктури щиро вітає директора коледжу

Євгена Ярославовича ЧОРНОГО
із 70-річчям!
Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Бажаємо успіхів великих у роботі,
Побільше творчих Вам натхнень!
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожен день!
Нехай благословить Вас Мати Божа,
І Ангел Божий поруч Вас крокує,
А Господь довгих літ дарує!
Колектив ВП “Служба електропостачання”
вітає начальника ВП “Самбірська дистанція
електропостачання”

Степана Романовича МИЦКА

із 60-річчям!
ШАНОВНИЙ Степане Романовичу!
Прийміть від колективу служби електропостачання Львівської залізниці щирі
вітання з ювілейною датою у Вашому
житті – ДНЕМ ШІСТДЕСЯТИЛІТТЯ!
Від душі зичимо Вам міцного здоров’я,
сімейного щастя та благополуччя, невичерпної енергії.
Хай у Вашому домі завжди панують мир, любов
і тепло родинних взаємин, у серці – доброта,
а у справах – мудрість та натхнення.
Хай доля й надалі буде прихильною до Вас, даруючи радість,
удачу, вірних і надійних друзів.
Хай добрий настрій, незгасний оптимізм та надія будуть
Вашими супутниками у свята та будні.
Служба комерційної роботи та
маркетингу сердечно вітає
колишнього начальника відділу
договорів та тарифів

Ольгу Андріївну ЛЕГКУ
із 60-річчям!
та колишнього начальника відділу під’їзних колій

Романа Степановича ГОЛУБКУ
із 70-річчям!
Хай з Вами будуть успіх і добро,
Щоб радісним, легким життя було!
Бажаємо Вам щастя і достатку,
У всіх ділах удачі і порядку!
З нагоди свята зичимо Вам щиро
Здоров’я, спокою та миру,
Любові та наснаги,
Краси земної та поваги!
Мама, хресна мама, дружина Оксана, діти Софійка,
Святослав, Максимко, сестра Ольга з чоловіком
Василем, племінники Діанка і Богданчик, теща,
вітають дорогого сина, коханого чоловіка,
турботливого батька, доброго брата і зятя

Юрія Михайловича КОВАЛЬЧИКА
із 30-річчям!
Хай збудеться все, що Ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш!
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ти в житті прокладаєш!
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
І сяє втіхи зірка золота!
Ісус Христос з небес благословляє
На многії і благії літа!

Колектив станції Милячі Рівненської дирекції
залізничних перевезень щиро вітає чергову по станції

Ніну Петрівну БОРТНІК
із Днем народження!
Нехай завжди тобі всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії , бажання, думки.
Щоб проліском ніжним життя твоє квітло,
Весною буяла в душі доброта,
Любові, добра тобі, чистого неба
І просто людської поваги й тепла.
Колектив служби статистики щиро вітає інженера
відділу використання рухомого складу

Наталію Миколаївну КУРИЛО
із Днем народження!
Бажаємо погожих днів, щасливої долі,
Радості стільки, як квітів у полі!
Усмішок глибоких, як дно океану,
Великого щастя – без зла і обману!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь щастя й сили посилає,
Хай завжди ведеться з легкої руки
На добрі і довгі безхмарні роки!
Служба контролю та внутрішнього аудиту залізниці
вітає старшого ревізора служби

Марію Олександрівну БЛАЖЕНКО
із ювілеєм, який вона відзначатиме 6 квітня!
В цей день особливий вітаємо Вас!
Хай радість в душі розквітає!
Прийміть найщиріші вітання від нас –
Хай усміх в очах Ваших сяє!
Хай сонце дарує проміння своє,
І небо хай буде безхмарним,
Нехай кожен день безліч вражень дає,
Життя щоб було різнобарвним!
Колектив ВП “Самбірська дистанція
електропостачання” вітає начальника підрозділу

Степана Романовича МИЦКА
із 60-річчям!
Шановний Степане Романовичу!
Ми хочем з Днем народження
Вас привітати
І побажати Вам від щирої душі
Багато щастя і добра багато!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди оминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим всюди Вас стрічають!
Адміністрація та профспілковий комітет Чортківської
дистанції колії вітають шляхового майстра

Богдана Михайловича ДІДЮКА
із 60-річчям!
За роком рік – життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час!
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щире Ви прийміть від нас!
Хай доля посилає Вам добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Кохана дружина Надія, син Михайло з дружиною
Наталею та синочком Святославом, син Іван з
дружиною Ганною, дочка Галина від усієї душі
вітають люблячого чоловіка, турботливого
батька, найкращого дідуся

Романа Олексійовича ЦЮРКАЛА
із 50-річчям!
Із ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий
Й не знали Ви тяжких турбот!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення машиніста ЗБМ №004686 та свідоцтво про закінчення навчання і здобуття професії машиніста ЗБМ №005217, видані
Золотоніською технічною школою у 2008 р. МАНДЗЮКУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №465331, видане ВП “Мостобудівельний поїзд
№61” у 2014 р. БУГОРУ Ю.С.

Керівництво, об’єднаний комітет профспілки та
працівники відділу кадрів Львівської дирекції
залізничних перевезень вітають
старшого інспектора відділу кадрів

Марію Андріївну ГРИНЧИШИН
із 50-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!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа!
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте!
Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років на поміч всім людям!
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії щасливії літа!
Кохана дружина Ольга, доньки Оксана та Ірина з чоловіком Віктором, онуки Христина та Ігор з нареченою
Русланою і вся велика родина вітають люблячого
чоловіка, турботливого батька та найкращого дідуся

Михайла Федоровича МИКОЛІВА
із 70-річчям!
Ми любим Вас дуже і щиро вітаєм,
Найкращі бажання в цей день посилаєм,
Низенько вклоняємось, просимо в долі,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі!
За кожного з нас, хто далеко, хто близько,
Всі Ваші тривоги і світлі думки,
Спасибі за все і уклін Вам низенький,
Здоров’я і щастя на довгі роки!
Колектив служби колії сердечно
вітає начальника служби

Романа Романовича ЧЕРНІЦЬКОГО
із 40-річчям!
Бажаєм Вам сонця на життєвій ниві
І вірних друзів завжди на путі,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде Вам у житті!
Нехай квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі мрії,
І доля посилає многа літ
Здоров’я, щастя, радості й надії!
Дружина Магдалина, син Володимир, дочка
Галина, зять Ігор, невістка Ганна, онуки Кароліна,
Дмитро, Юрій, Софія щиро вітають коханого
чоловіка, люблячого батька, дідуся

Петра Григоровича ТУРЧИНА
із 55-річчям!
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!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 4 – 10 квітня 2014 р.
До кінця поточного тижня на більшій частині території залізниці буде
переважно сухо, а впродовж наступного – переважатиме нестійка погода.
У п’ятницю вночі та вранці хмарно з проясненнями, короткочасний дощ,
подекуди гроза; вдень мінлива хмарність, переважно без опадів, лише на
Закарпатті та в горах короткочасний дощ, місцями гроза. Під час грози можливий поривчастий вітер. Температура вночі 1-6°, вдень 10-15° вище нуля,
на Івано-Франківській дирекції, у південних районах Львівської дирекції 1217° тепла. На Закарпатті вночі 4-9°, вдень 15-20° тепла. Упродовж вихідних
мінлива хмарність, без істотних опадів, тільки в неділю на Івано-Франківщині,
Буковині, Тернопільщині часом невеликий дощ, місцями поривчастий вітер.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 8-13° вище нуля, місцями
до 15° тепла. У неділю на Івано-Франківщині, Буковині, Тернопільщині 6-11°
вище нуля, на Закарпатті вночі від 0 до 5° тепла, вдень 13-18° вище нуля.
У понеділок мінлива хмарність, без істотних опадів. На Закарпатті вночі
та вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі 1-6°, вдень 14-19°
тепла.
Надалі переважатиме хмарна погода, температура вночі від 0 до 5° тепла, вдень 7-12°, на Закарпатті 11-16° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

