ПРИВІТАННЯ

Чоловік Ярослав, дочка Людмила з чоловіком Сергієм та
синочком Данилком, син Ігор з дружиною Іриною і дітьми
Ростиславом, Адріаною і Надією, син Микола з дружиною
Наталею і синочком Захарчиком від усієї душі вітають
люблячу дружину, турботливу маму, найкращу бабусю

Анастасію Ільківну КРЕЦУЛ
із 55-річчям!
Сьогодні у Вас ювілейне свято,
І ми Вас щиро вітаємо,
За Ваше чесне і скромне життя
Подяку Вам дружно складаємо!
В роботі, в турботах проходять роки,
Позаду нелегка життєва дорога,
Здоров’я і щастя Вам на майбутнє,
Опіки і ласки від Господа Бога!
Хай Вас люблять рідні, поважають добрі люди,
І Ваш Ангел-Хоронитель завжди з Вами буде!
Подруги вітають

Тетяну Миколаївну МАТЮШОК
із Днем народження!
Бажаєм, щоб щастя тобі усміхалось,
Життя текло без зла,
Все гарне із тобою залишалось,
Усе погане йшло у небуття!
Хай душу зігріють теплі слова,
І серце від болю ніколи не плаче,
Нехай обертом йде голова
Від щастя, любові й удачі!

Колектив 1-ї зміни СТЦ ст. Здолбунів щиро
вітає прекрасну жінку, люблячу маму
і просто чудову людину, працівницю СТЦ ст. Здолбунів

Колектив служби локомотивного господарства вітає
начальника фінансово-економічного відділу

Ганну Сергіївну ПАНАСЮК

із ювілеєм!

із 55-річчям!
Прийми у цей день вітання найкращі,
Бажаєм здоров’я, любові і щастя!
Щоб лихо й тривоги тебе обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай в житті твоїм щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає!
Колектив станції Підбірці щиро вітає чергову по станції

Ольгу Степанівну ЛОГУШ
із Днем народження!
Мов хризантеми, зорі золоті
Зберем тобі на щастя й світлу долю,
Щоб мала стільки радості в житті,
Як струн вітрів у вічній пісні поля!
Бажаєм долі щедрої, тепла,
Кохання, добрих вірних друзів,
Щоб врода не зів’яла, а цвіла,
Немов калина у широкім лузі!
Здоров’я тобі міцного, щастя людського,
Хай Матір Божа тебе оберігає,
А Господь щасливу долю посилає!

Трудовий колектив пасажирського вагонного депо Львів
щиро вітає провідного бухгалтера депо

Колектив Першої служби щиро вітає начальника служби

Степанію Ярославівну КРИВ’ЯК

Андрія Васильовича ВИХОРА

із Днем народження!
Везіння Вам великого бажаєм,
Здобутків гарних, сили на сто літ!
Нехай Вам сам Господь допомагає
Зробити кращим непростий цей світ!
Живіть, не знаючи ні смутку, ні печалі,
Хай чари кришталеві задзвенять!..
Ми їх за Вас так щиро підіймаєм,
Дай Боже їх щороку наливать!
Колектив служби статистики
щиро вітає економіста 2-ї категорії служби

Наталію Вікторівну КУЗИШИН
із Днем народження, яке вона святкуватиме 20 квітня!
Нехай сьогодні кожне привітання
У серці Вашому залишить добрий слід,
Прийміть від нас ці щирі побажання
Щастя безмежного на многая літ!
Колектив першого сектора, техніки на залізничних
вузлах Здолбунів, Сарни, Ковель, резервні працівники
та колектив спеціального сектора Рівненської дирекції
вітають начальника першої служби

Андрія Васильовича ВИХОРА
із Днем народження!
Вас поважають і цінують за працелюбність та професійну компетентність,
шанують за добрі справи, невичерпну
енергію та самовідданість. У святковий
день бажаємо Вам міцного здоров’я,
щастя, злагоди, добра, гарного настрою
і творчої наснаги. Хай Ваше життя
буде багатим на радісні, світлі події, вагомі здобутки в
усіх справах. Хай доля буде прихильною до Вас, даруючи
радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів,
душевний спокій та сімейний затишок.

Колектив цеху дефектоскопії ВП “Самбірська дистанція
колії” щиро вітає операторів дефектоскопних візків

Михайла Михайловича РОМАНОВИЧА
та Віктора Івановича ПРОЦЯ
із 50-річчям!
Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді,
Дорослими вже стали діти,
А Ви душею молоді!
Хай щастя панує у Вашому домі,
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!

із 40-річчям!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, творчого неспокою й оптимізму, нових задумів
і звершень, щирого потиску дружньої
руки, підтримки у у непростих колізіях
нашого життя.
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
Радість на серці і хліб на столі!
Об’єднана рада ветеранів війни та праці Тернопільської
дирекції залізничних перевезень вітає голову ради ветеранів
локомотивного депо Тернопіль

Антона Петровича ВАЦИКА
із 80-річчям!
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!

Наталю Михайлівну МОРОЗ
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!
Друзі сердечно вітають начальника пасажирського сектора
ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень”

Ірину Степанівну ПІЩАНЕЦЬКУ
із ювілеєм!
Люба подруго, із Днем народження тебе!
Хай у погляді твоєму сяє небо голубе!
Хай всміхнуться перехожі, і у цей святковий день
Ти купайся в морі квітів й подарунків в ювілей!
Не сумуй, що плинуть роки, ти як завжди – чарівна,
Мила, ніжна, стильна, гарна, а в душі твоїй – весна!
Хочем всього набажати, написати море фраз,
Обійняти міцно-міцно й поздоровити ще раз!
Колектив першого сектора, техніки на залізничних вузлах
Здолбунів, Сарни, Ковель, резервні працівники
та колектив спеціального сектора Рівненської дирекції
вітають начальника першого сектора

Олену Богданівну АЛЕКСАНДРОВИЧ
із Днем народження!
Бажаємо щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була!
В роботі – успіхів, везіння,
У справах вічного горіння,
В душі любові Вам бажаєм,
І хай Вам Бог допомагає!
Колектив станції Микулинці-Струсів
Тернопільської дирекції щиро вітає начальника станції

Юрія Івановича МЕРВУ
із 50-річчям!
Ювілей у Вас щасливий нині,
Добрий, мудрий, щедрий ювілей!
В ньому все: робота, друзі й рідні,
Радість найдорожчих Вам людей!
А сьогодні на це свято
Щастя зичимо багато!
Хай Вас Бог благословляє,
Многих літ Вам посилає!
Колектив служби статистики щиро вітає економіста служби

Начальники станцій Торське, Стефанешти,
Золочів, Вижва, Деренівка щиро вітають
начальника станції Микулинці-Струсів

Юрія Івановича МЕРВУ
із 50-річчям!
Щиро вітаємо Тебе зі святом урочистим,
Дякуємо Богу, що ти є на землі!
Хай над тобою небо буде чисте,
Радість на серці, щедрість на столі!
Хай стелиться життя розмаєм,
І хилить щастя повен цвіт!
Ми від душі Тобі бажаєм
Міцного здоров’я на многая літ!
Дружина Галина, донечка Вікторія та вся родина
вітають коханого чоловіка та найкращого у світі батька

Зіновія Теодозійовича ЧУПРИНКА
із ювілеєм!
Хай життя Твоє квітує цвітом,
І День народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!
Хай Мати Божа Тебе оберігає
Від зла, хвороби, смутку і журби!
Нехай Господь доброти посилає
Сьогодні, завтра і завжди!

Ігоря Ігоровича ВАСИЛИШИНА

із Днем народження, яке він святкуватиме 19 квітня!
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 18 – 24 квітня 2014 р.
Упродовж 18-24 квітня на більшій частині території залізниці переважатиме тепла, проте нестійка погода. У п’ятницю без
істотних опадів, тільки на Закарпатті місцями невеликий дощ.
У південно-східних регіонах магістралі можливий поривчастий вітер. Температура вночі 1-6°, вдень 15-20° тепла, на Закарпатті
вночі 3-8°, вдень 17-22° вище нуля. У суботу хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, подекуди зливи з грозами. Під час грози подекуди можливі шквали. Температура вночі 5-10°, у горах
1-3° вище нуля, вдень 13-18°, на Волині, Рівненщині до 21° тепла,
у горах 8-13° вище нуля. У неділю мінлива хмарність, вдень місцями
короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 4-9°, у горах місцями 1-3°
вище нуля, вдень 13-18° тепла.
У понеділок місцями невеликий короткочасний дощ. Температура
вночі 3-8° вище нуля, вдень 16-21°, на Закарпатті до 23° тепла. У вівторок можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі
7-12°, вдень 18-23° вище нуля.
Надалі очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23° вище нуля.
У середу-четвер на Волині, Рівненщині та Закарпатті до 25° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

