ПРИВІТАННЯ

Колектив Дорожнього центру стандартизації,
метрології та експертизи вітає інженера 1-ї категорії

Неллі Леонідівну ВІШТАЛЮК
із 55-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!

Профспілковий комітет управління
будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд №5
ст. Мукачево вітає прибиральницю

Надію Стефанівну КУПЦОВУ
із ювілеєм!
Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
Хай у Вас їх ще буде багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай щомиті сприяє,
Мати успіх, достаток й добро,
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!

Адміністрація та профспілковий комітет
ВП “Ходорівська дистанція колії” сердечно вітають
шляхового майстра дистанції

Батько Павло, донька Оксана та зять Андрій, донька
Ірина та зять Віталій, внуки Антончик, Юлічка та
Діанка, сестра Галина з похресницею Іриною, брат
Василь з родиною, сестра Галина з родиною, свати Віра
та Ярослав, Леся та Роман вітають дорогеньку матусю,
бабусю, сестричку та сваху

Віталія Івановича ПАЛЕНКА

Любов Павлівну ПРОНЮК

із 60-річчям!
Сьогодні рівно шістдесят у Вашому житті минає,
А скільки їх ще на шляху, про це ніхто не знає,
Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,
Щоб усіх на сторіччя могли запросити,
Щоб у мирному небі Вам сонце всміхалося,
А всі Ваші мрії та плани збувалися!
Хай здоров’я, щастя і достаток
Сиплються, як липи цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує ще багато літ!
Колективи станцій Підзамче, Підбірці, Борщовичі,
Задвір’я вітають ревізора руху
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”

Анатолія Леонідовича ПЕНТИКА
із 30-річчям!
Хай радість життєва Вам світить, не згасне,
Щоб завжди були Ви душею прекрасні!
Від серця усього бажаєм
Здоров’я на многії літа!
Хай сонце Вам весело сяє,
Хай квітне в душі доброта!
Хай світять Вам життєві долі,
Хай обминає Вас журба!
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра!
Хай у Вашому житті
Не метуть метелиці!
Хай Вам щастям і добром
Шлях життєвий стелиться!
Хай горіння і натхнення
Вас не покидає,
Щирість, ніжність і завзяття
Доля посилає!
Дружина Катерина, дочки Анастасія і Таїсія, мама та вся
велика родина вітають коханого чоловіка, дорогого татуся та
сина, диспетчера Мукачівської дистанції сигналізації і зв’язку

Сергія Юрійовича ЛЕШКА
із 30-річчям!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
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● Посвідчення ЛВ №502607 та приміський квиток ф.4
№184566, видані ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2014 р. КІНАШУ З.В.
● Посвідчення ЛВ №528578, видане ВП “Будівельно-монтажний поїзд №908” у 2013 р. ПАРТЕМУ М.В.
● Посвідчення №1009, видане ПрАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у 2013 р. ДИНІ О.М.

із 50-річчям!
Тобі, наша люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у тебе було!
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба!
Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці
із 80-річчям!

Стефанію Данилівну БОЙЧУК
із 60-річчям!

Надію Семенівну БУРЛАКУ
Галину Василівну МАЛАЄВУ
Нехай рясні дощі несуть Вам здоров’я,
Проміння сонячне цілує у вуста,
Нехай онуки зігрівають Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!
Колектив та командно-інструкторський склад
оборотного депо Івано-Франківськ вітають старшого
локомотивного диспетчера ВП “Івано-Франківська
дирекція залізничних перевезень”

Володимира Євгеновича КОРЕНЮКА
із 50-річчям!
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці!
Нехай життя квітує буйним цвітом,
І День народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!
Колектив Рівненського регіонального інформаційнообчислювального центру вітає заступника начальника

Ігоря Петровича КРАВЧУКА
із 50-річчям!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час,
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Хай доля піднесе іще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я,
Нехай в душі завжди цвіте весна,
І серце зігрівається любов’ю!
Керівництво та профспілковий комітет ВП “Львівська
механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних
робіт” вітають начальника виробничо-технічного відділу

Романа Зіновійовича ЦИЦИКА
із 30-річчям!
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!

Колектив та профспілковий комітет
Чортківської дистанції колії
вітають інженера з охорони праці

Ольгу Михайлівну ХОДАКОВСЬКУ
із ювілеєм!
Нехай завжди Вам всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки!
Щоб проліском ніжним життя Ваше квітло,
Весною буяла в душі доброта,
Любові, добра Вам, чистого неба
І просто людської поваги й тепла!
Керівництво та профспілковий комітет ВП “Львівська
механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт” вітають начальника дистанції

Зіновія Миколайовича КУЗИКА
із Днем народження, яке він святкуватиме 13 квітня!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають!
Бажаєм успіхів великих у роботі,
Багато творчих Вам натхнень!
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожний день!
Колектив та профспілковий комітет
ВП “Мукачівський загін воєнізованої охорони” вітають
стрільця стрілецької команди ст. Чоп

Івана Степановича ЦАПА
із 60-річчям!
Зичимо здоров’я від води джерельної,
Багатства від землі святої,
Неба голубого, хліба запашного,
Радості від дітей, поваги від людей!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті удається,
Хай щастя завжди Вас знаходить,
Здоров’я і радість у хату приходить!
Хай Вас зігріває людська доброта
За все, що зробили за свої літа!
Щоб Ваші стежини стелив дивосвіт
На многая, многая, многая літ!!!
Кохана дружина Надія, доньки Інна, Жанна та Мар’яна,
зяті Ігор, Василь та Микола, онуки Андрій, Владік, Іринка,
Олександр та Дем’янчик і вся велика родина від усієї
душі вітають люблячого чоловіка, турботливого батька,
найкращого дідуся

Петра Петровича САРАНЧУКА
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!
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!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 11 – 17 квітня 2014 р.
У п’ятницю хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ, на
Івано-Франківщині, Буковині, Тернопільщині, у південних районах
Львівщини місцями сильний дощ, у горах – зі снігом. На Закарпатті
та у південно-східних регіонах залізниці можливий поривчастий вітер.
Температура вночі від 0 до 5° тепла, у горах місцями до 3° морозу,
вдень 6-11°, на Закарпатті, Волині 10-15° вище нуля, у горах 1-6°
тепла. У суботу хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, у
горах – із мокрим снігом. Температура вночі від 0 до 5° тепла, у горах
місцями до 2° морозу, вдень 9-14° вище нуля, на Волині, Рівненщині
11-16°, на Закарпатті 12-17° тепла, у горах від 0 до 5° тепла. У неділю
мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Температура вночі
від 0 до 5° тепла, у горах місцями до 2° морозу. Вдень 12-17°, на
Івано-Франківщині, Буковині та у горах 6-11° вище нуля.
У понеділок мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура
вночі 3-8° тепла, у горах від 0 до 2° тепла. Вдень 13-18°, на
Закарпатті 15-20° вище нуля.
Надалі переважатиме суха погода, температура поступово
підвищуватиметься. У вівторок вночі 2-7°, вдень 12-17°, на Закарпатті
15-20° тепла, у середу вночі 1-6°, вдень 15-20°, на Закарпатті 17-22°
вище нуля, у четвер вночі 5-10°, вдень 19-24° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

