ПРИВІТАННЯ

Чоловік Віктор, син Михайло з дружиною Наталею,
донька Ольга з чоловіком Семеном, онуки Віктор,
Юліанна, Павло та Діана сердечно вітають кохану
дружину, дорогу маму та бабусю

Профспілковий комітет, адміністрація та колектив
ремонтно-експлуатаційного вагонного депо Клепарів
засилають найщиріші вітання провідному інженеру
з охорони праці

Профспілковий комітет, адміністрація та колектив
ремонтно-експлуатаційного вагонного депо Клепарів
засилають найщиріші вітання бригадиру вагоноскладального цеху

Галину Іванівну КРОПИВУ

Ользі Іванівні БІЛОГРИВІЙ

Олександрі Михайлівні ВАНІВСЬКІЙ

із ювілеєм!
Нехай для тебе квітне цілий світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
І доля надсилає безліч літ
Здоров’я, щастя, радості й надії!
Хай усмішка в очах іскриться,
Пісень веселих грає водограй,
Нехай весна тобі насниться,
І щастя переллється через край!
Колектив служби кадрової та соціальної політики
вітає провідного інженера служби

Галину Іванівну КРОПИВУ
із ювілеєм!
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!
Профком та колектив працівників ремонтних цехів
локомотивного депо Львів-Захід вітають інженератехнолога

Тараса Богдановича МОЛОШІЯ
із Днем народження!
Хай доля дарує щасливі роки,
Натхнення, любов і надію,
Хай втіляться Ваші прекрасні думки,
Бажання і райдужні мрії!
Хай сонце дарує проміння своє
І небо хай буде безхмарним,
Нехай кожен день безліч вражень дає,
Життя щоб було різнобарвним!
Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці
із 80-річчям!

Марію Іванівну ЧЕРВІНСЬКУ
Марію Дмитрівну ЯНОВСЬКУ
із 70-річчям!

Василя Івановича ДАНИЛЬЦІВА
Емілію Іванівну КУЦЬ
Здоров’я Вам, любові, сили,
Безмежно світлих небосхилів!
Хай Бог Вас оберігає від біди
Сьогодні, завтра і завжди!
Рада ветеранів моторвагонного депо Львів вітає
колишніх працівників
із 75-річчям!

Ореста Миколайовича КАРМАНА
із 60-річчям!

Любов Євстахівну ДУДУ
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Й багато в ній буде любові й тепла!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 27 червня – 3 липня 2014 р.
Упродовж 27 червня – 3 липня на більшій частині території
залізниці переважатиме помірно тепла, проте нестійка погода.
У п’ятницю мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вночі та
вранці на Волині, Рівненщині помірні опади. Під час гроз можливий поривчастий вітер. Температура вночі 7-12°, у горах місцями 4-6° вище нуля, вдень 18-23°, на Закарпатті 20-25° тепла. У
суботу мінлива хмарність, без істотних опадів, тільки на гірських
ділянках місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі
5-10°, вдень 23-28° вище нуля, на Закарпатті 24-29° тепла, у горах уночі місцями 2-4°, вдень14-16° вище нуля. У неділю мінлива
хмарність, без опадів. Вдень на Закарпатті місцями короткочасний
дощ, гроза. Температура вночі 10-15°, вдень 25-30° тепла.
У понеділок місцями короткочасний дощ, гроза. Температура
вночі 12-17°, вдень 21-26° вище нуля, при проясненнях до 30° тепла. У вівторок дощі, місцями зливи з грозами. Температура вночі
11-16°, вдень 18-24° вище нуля, у горах місцями 11-16° тепла.
Надалі на більшій частині території залізниці час від часу
дощитиме. Температура вночі 8-13° вище нуля, вдень 20-25°, на
Закарпатті 22-27° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

із нагоди ювілею!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди оминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають!
Бажаєм успіхів великих у роботі,
Й побільше творчих Вам натхнень.
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожен день!
Трудовий колектив пасажирського вагонного депо Львів
щиро вітає прекрасну жінку, надійну колегу, чудового
фахівця – головного бухгалтера депо

Наталію Анатоліївну ЛОЗИНСЬКУ
із Днем народження!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів й надії!
Профспілковий комітет управління будівельномонтажних робіт та цивільних споруд №5
ст. Мукачево вітає начальника управління

Сергія Емериховича ПАВЛИКА
із 40-річчям!
Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
Тож хай у Вас їх буде ще багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток, добро,
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!
Дружина Оксана, син Віталій, дочка Марія, зять Андрій
та внучки Вікторія та Софійка вітають коханого
чоловіка, турботливого батька та дідуся

Ярослава Євгеновича ПИЛИПЧАКА
із 50-річчям, яке він святкуватиме 30 червня!
Ви не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття – довгий вік!
Із ювілеєм Вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен рік!
Хай у житті Вашім буде літо,
Хай Ваша осінь буде тепла й золота,
До Вас у гості їдуть завжди діти,
Хай радість на подвір’ї не стиха!
Нехай рясні дощі дарують Вам здоров’я,
Проміння сонячне цілує за вуста,
Нехай онуки зігрівають Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!!!
Дружина Віра, дочка Олена, сини Роман, Богдан, Іван,
внучки Аріна, Богдана, Ельвіра, внук Владислав вітають
бригадира колії Рівненської дистанції колії

Петра Мефодійовича ДАВИДЕНКА
із 55-річчям!
Спасибі, тату, за те, що ти живеш,
Нас любиш, шкодуєш і бережеш!
Ти – наша єдина у світі розрада,
Ти – наша любов, наше щастя й порада!
Хай береже тебе доля від тяжкої недуги,
Від злої обмови, нещирого друга!
Хай дарує Господь, як святеє причастя,
Здоров’я і силу, довголіття і щастя!
Щоб змогло все задумане в Тебе звершитись,
Щоб нами, рідненький, міг ти гордитись!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №508771, видане ВП “Тернопільська
дирекція залізничних перевезень” у 2013 р. ТЕСЛІ І.З.
● Посвідчення ЛВ №527348, видане ВП “Львівська дистанція електропостачання” у 2014 р. МЕЛЬНИЧУКУ Л.І.
● Посвідчення №13309, видане СК “Нафтагазстрах”
ЛУТЧИНУ О.І.
СПІВЧУТТЯ

Організація ветеранів війни та праці управління
Львівської залізниці висловлює співчуття рідним і близьким з приводу смерті учасника бойових дій Великої
Вітчизняної війни
ПЕТРАКОВОЇ Віри Іванівни.

із нагоди ювілею!
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
Нехай життя здається добрим дивом,
Цікавим, радісним, щасливим,
А плідні справи та шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми!
Щоб ріки достатку текли – не міліли!
Натхнення і настрою, щастя та сили!
Рада ветеранів війни та праці Рівненської дирекції залізничних перевезень вітає із ювілеєм ветеранів дирекції
із 80-річчям!

Зінаїду Маркелівну ФЕДОРЧУК
із 70-річчям!

Івана Михайловича МЕЛЬНИЧУКА
із 60-річчям!

Олену Петрівну КАРПУК
Галину Сільвестрівну ПОТАПЧУК
Ларису Іванівну МОНАСТИРСЬКУ
Ліну Степанівну АКСЬОНОВСЬКИХ
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині!
Нехай оминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Об’єднана Рада ветеранів війни та праці Тернопільської
дирекції залізничних перевезень вітає із ювілеєм ветеранів
підприємств дирекції
із 80-річчям!

Романа Васильовича МЕХАЛКІВА
Миколу Івановича ЛЕНАРТОВИЧА
Івана Івановича ГЕМЗУ
Марію Михайлівну ЯБЛОНСЬКУ
Емілію Пилипівну ОЗЕРЯНСЬКУ
Віру Назарівну НАЗАРЕНКО
із 70-річчям!

Марію Василівну КАЛУШ
Ніну Миколаївну КУЗИК
Тамілу Миколаївну ГРУШЕВСЬКУ
Тожимирзу САІДОВА
Ірину Петрівну БУКШАК
Володимира Євстаховича ГЕВКА
Софію Теодорівну СУШКО
Марію Тарасівну ГОРШКОВУ
Володимира Йосиповича ЗАТОРСЬКОГО
Любов Володимирівну РАКУТЬ
Нелю Миколаївну ВЕНТУРУ
Анастасію Григорівну ЖИТАР
Валентину Василівну ЄГОРОВУ
Павла Павловича ГЕБУ
Зіновія Климентійовича ФОТЕНЮКА
із 60-річчям!

Надію Йосипівну ЦИМБАЛ
Ірину Михайлівну ПАТУЛЯК
Ганну Миронівну ЗВЕРЯНСЬКУ
Ірину Василівну ЗАБАЛУЄВУ
Юрія Павловича МІШКА
Марію Михайлівну ГАРМОТІЙ
Михайла Володимировича СМЕРТЕГУ
Мирона Михайловича ТРЕТЯКА
Наталію Миколаївну СТЕПАНЧАК
Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!
Нехай життя наснаги додає
Десятки літ ще мріяти й творити,
Щоб Ви змогли усе життя своє
В здоров’ї й радості багато літ прожити!

