ПРИВІТАННЯ

Служба комерційної роботи та маркетингу сердечно
вітає колишню працівницю служби

Аллу Антонівну ПОПОВУ

із 80-річчям!
Прекрасний вік – 80 років,
Він сповнений хвилювань і перемог,
Урожайне життєве поле у Вас,
Честі і похвал Ви гідні зараз!
Мила жінко, вітання прийміть,
Свою мудрість і досвід ще довго нам даруйте,
Хай Вам світить у віконце промінчик щастя,
Хай дощиком змиває всі негоди!
Колектив станції Підзамче вітає оператора
при черговому по станції

Марію Михайлівну ФЕДИНУ

із 55-річчям!
Бажаєм Вам сонця на життєвій ниві
І вірних друзів завжди на путі,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде у Вашім житті!
Нехай квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі мрії,
І доля посилає многа літ,
Здоров’я, щастя, радості й надії!

Колектив служби статистики щиро вітає
інженера II категорії

Ольгу Вікторівну ФУРСОВУ

із Днем народження!
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 ВП “Львівська дистанція колії” щиро вітає
шляхового майстра 3-го околотку

Богдана Васильовича НИКОЛИШИНА

із 50-річчям!
Хай зло далекими стежками оминає,
А успіх супроводжує завжди,
Нехай в душі завжди весна буяє
Без клопотів, печалі і журби!
В житті нехай все буде добре,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, доля та
Щира, добра й людяна душа!

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

Степана Васильовича ГЕРИЧА

із 50-річчям!
З Днем народження вітаєм,
Щастя зичим і добра!
В колі рідних – лиш тепла!
Буде вік нехай ваш довгим,
Повним пишних перемог,
Хай сім’ю прекрасну вашу
Береже від лиха Бог!
Хай збуваються всі мрії,
Радість кожен день несе,
Побажаєм також щастя,
Миру, ласки й доброти!

Колектив і профспілковий комітет
ВП “Львівська дистанція захисних лісонасаджень”
щиро вітають інженера дистанції

Юрія Романовича МАСЮКА

із 30-річчям!
Бажаєм щастя і здоров’я,
Ясного неба і тепла!
В житті Вам злагоди й достатку,
Щоб доля світлою була!
В роботі – успіхів, везіння,
У справах вічного горіння,
В душі любові Вам бажаєм,
І хай Вам Бог допомагає!

Рідні, друзі та колеги по роботі щиро вітають
машиніста моторвагонного депо Львів

Олександра Ігоровича ВИХОВАНЦЯ

із Днем народження!
Хай завжди тобі усміхається 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 – людського тепла!

Первинна профспілкова організація та колектив ВСП
“Ужгородська дирекція залізничних перевезень” щиро
вітають старшого інспектора відділу кадрів

Єлизавету Оскарівну ЛУКІНУ
із ювілеєм!
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте,
Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають!
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років на поміч всім людям!
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, добра Вам і миру!
Колектив та профспілковий комітет ВП “Ходорівська
дистанція колії” сердечно вітають бухгалтера І категорії

Ориславу Петрівну МІКІЄВИЧ
із ювілеєм!
Добра і радощів бажаєм,
Здоров’я Вам на всі літа!
Хай сонце весело Вам сяє,
Хай квітне в серці доброта!
Хай сяють Вам життєві далі,
Хай оминає Вас журба!
Бажаєм Вам від всього серця
Любові, щастя і добра!
Колеги по роботі з дільниці експлуатації тепловозів Львів
локомотивного депо Львів-Захід вітають нарядника

Мирона Михайловича ДУДКА
із 60-річчям!
Бажаєм Вам, щоб кожне привітання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!
Велика Родина Яремчуків, Третньових, Решетнюків, Санісло,
кохана дружина та мама вітають нашого дорогого

Валерія Юрійовича ПОМЕЛЬНИКОВА
із 60-річчям!
Спасибі тобі, що живеш ти на світі,
За добреє серце, за очі привітні,
За руки твої золоті і невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне!
Хай тобі силу Господь посилає,
Хай твої шляхи благодать осяває,
Живи іще довго, рідненький, на світі,
І будемо всі ми за тебе радіти!
Первинна профспілкова організація Коломийської
дистанції колії вітає ветеранів та працівників
дистанції з професійним святом –

Днем залізничника!
Залізниця – обрана в житті дорога,
Що йде в світи від рідного порога!
У будні і в свято – немає різниці,
В роботі завжди працівник залізниці!
За розкладом хай ідуть поїзди,
Хай доля всміхається всюди й завжди!
Хай вдячною буде робота складна,
Хай щастя й здоров’я вам буде сповна!
Колектив ВП “Львівська дистанція колії” щиро вітає
головного інженера дистанції

Івана Миколайовича БОХІНА
із 55-річчям!
В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші слова!
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!
Колектив станції Деренівка Тернопільської дирекції
залізничних перевезень вітає чергового по станції

Юрія Романовича ДАЦКІВА
із 30-річчям!
Вже тридцять позаду – третина життя,
В дитинство, звичайно, нема вороття,
До пенсії стільки ж потрібно прожить,
А зараз бажаєм тобі не тужить!
Щоб впевнено йшов до своєї мети,
Щоб все, що задумав, зумів досягти,
Щоб дім твій минали тривога й біда,
Щоб сила була, як весняна вода!
І щоб в житті завжди були
Любов, повага і тепло!

Шановні залізничники та ветерани
залізничного транспорту!
Прийміть найщиріші привітання з професійним святом – Днем залізничника!
В усі часи залізниця була основою економіки,
живою артерією в системі життєзабезпечення країни, і рух по ній ніколи не зупиняється.
Без розбудови транспортної інфраструктури
неможливо забезпечити нормальний ритм життя та
економічний розвиток держави.
У цей святковий день ми вітаємо всіх залізничників,
ветеранів залізничного транспорту та пенсіонерів. Своє
професійне свято багато хто з нас зустрічає в дорозі, на
робочих місцях, у кабінах локомотивів, вагонах, депо та
на коліях.
Усім нам сьогодні необхідно наполегливо працювати,
поліпшувати економічні показники, покращувати якість
обслуговування пасажирів та вантажовласників, пропонувати європейський сервіс на вокзалах та у поїздах.
Святкуючи разом із вами День залізничника, щиро бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров’я, добробуту,
щастя і миру, натхненної плідної праці на благо людей
і нашої залізниці та нових успіхів у роботі на благо українського народу.
З повагою
Олександр ПУШКАШ,
начальник ВСП “Ужгородська
дирекція залізничних
перевезень”

Ярослав АФТАНАС,
голова Ужгородської
територіальної
профспілкової організації

Шановні працівники та пенсіонери
ВП “Сарненська дистанція колії!”

Щиро вітаємо з професійним святом –
Днем залізничника!

Нехай у цей святковий день
ваші серця наповнюються почуттям
великої гордості за свою працю.
Зичимо вам міцного здоров’я,
злагоди у родинах, віри у власні сили!
Вагомих вам професійних здобутків,
мудрості, уміння поважати та любити один одного,
хай на всіх життєвих і професійних перехрестях
вас зустрічає тільки зелене світло!
З повагою адміністрація та профспілковий комітет
Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №5
щиро вітає колективи моторвагонного та
локомотивного депо Здолбунів із професійним святом

Днем залізничника!

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі!
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги!
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

Колектив та профспілкова організація ВП “Львівська
дистанція зв’язку” вітають інженера технічного відділу

Романа Ігоровича ПАЙТАКА

із Днем народження!
Перші 10 років собі дитинство залишило,
Другі 10 років взяла юності пора,
А треті 10 років сьогодні настали –
Новий етап дорослого, сімейного життя!
Тож ми вітаєм з ювілеєм щиро,
Бажаємо достатку, радості, добра,
Здоров’я міцного, злагоди і миру,
Щоб завжди тебе Мати Божа берегла!
А Господь тобі хай посилає щасливі
й незабутні дні, ангел-охоронець нехай оберігає
і завжди допомагає у дорозі та в труді!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 4–10 листопада 2016 р.
У п’ятницю без істотних опадів. На окремих ділянках
доріг ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень
від 0 до 5°, на Закарпатті 2-7° тепла, у горах місцями від
0 до 3° морозу. У суботу без істотних опадів. Температура
вночі від 0 до 5° морозу, вдень 4-9°, на Закарпатті до 11°
тепла. У неділю хмарно, починаючи зі Закарпаття, часом
дощитиме, у горах – зі снігом. Місцями сильні опади. Вітер
від помірного до сильного. Температура вночі 2-7°, вдень
7-12° вище нуля.
У понеділок вітряна та тепла погода. Вночі на всій території залізниці, а вдень місцями опади. Температура вночі
5-10°, вдень 9-14° тепла. У горах місцями 3-8° вище нуля. У
вівторок уночі без істотних опадів, вдень у прикарпатських
областях часом слабкі, а на Івано-Франківщині, Буковині
– помірні опади. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7°, на Закарпатті до 8° тепла. У середу-четвер нестійка погода, часом дощитиме з переходом у мокрий
сніг та сніг. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу. У
середу вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 1-6°
вище нуля. У четвер 2-7° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

