ПРИВІТАННЯ

Родина Любохинців вітає свою тітоньку, бабусю

Ганну Андріївну
ЯКОВЛЕВУ
із ювілеєм!
Бажаємо Вам міцного здоров’я,
сімейної злагоди, поваги й радості від
дітей та онуків.
Нехай із Вашої ювілейної вершини Вам
бачаться лише прекрасні світлі далі
майбутнього. Нехай ніколи і ніде тінь
смутку не доторкнеться до Вас, а свічка
життя палає довго і яскраво!
Роки біжать – не зупинити, збирають скроні сивину!
Хай завжди хочеться Вам жити й вернутись у свою весну!
Нехай здоров’я не підводить, дощ щастя ллється, мов з відра
І Ваша нива щедро родить буянням радості й добра!

Профспілковий комітет локомотивного депо
Ковель щиро вітає члена профкому, машиніста
І класу, колишнього машиніста-інструктора
локомотивних бригад, який майже 20 років
виконував обов’язки на цій посаді на Львівській і
Приволзькій залізницях,

Олександра Афанасійовича
ПРИТУЛУ
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 легко, мов крила, дітей 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, від людей добра
На многії й щасливії літа!

Колектив працівників станції Мостиська-2
вітає заступника начальника
станції з оперативної роботи

Романа Йосиповича
ХАМУРДУ
із ювілеєм!
Є ювілеї досить різні, та є одна з найкращих дат,
Вас вітає станція – Вам сьогодні 50!
Хай життя Ваше 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 Вас оберігає
Від зла, хвороби і журби,
Нехай Господь щедроти посилає
Сьогодні, завтра і завжди!

Колеги та друзі по роботі щиро вітають
колишнього начальника фінансового відділу
Рівненської дирекції залізничних перевезень

Ганну Андріївну
ЯКОВЛЕВУ
із 65-річчям!
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті!
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Хай стелиться довга життєва дорога,
Тож зичим вік довгий прожити,
Щоби на сторіччя могли запросити!

Колектив станції Хоросниця
щиро вітає чергову по станції

Руслану Степанівну ГОШКО
із 35-річчям!
Нехай щастить тобі в житті,
І удача буде наполеглива, завзята,
Хай в колі друзів та сім’ї
Яскравих днів буде багато!
Бажаємо щиро, щоб тобі таланило,
Щоб сонце удачі незмінно світило,
Щоб сяяла тобі усмішка чудова
Й жилося успішно, яскраво, чудово!

Колектив фізіотерапевтичного відділення
Клінічної лікарні Львівської залізниці щиро вітає
завідувача відділення

Трудовий колектив та профспілковий комітет
ВП “Ходорівська дистанція колії”
сердечно вітають начальника дистанції

Людмилу Владиславівну
ДУМСЬКУ

Ярослава Володимировича ФАБ’ЯНА

із ювілеєм!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, сімейного щастя,
родинного благополуччя, поваги від колег по роботі!
Скільки років вже пройшло,
Як життя було дано,
А життя, як довга нива,
Раз є сонце, раз є злива,
Часом снігом замете,
Потім знов все розцвіте!
Були свята, були будні,
Були також і дні трудні,
Але Бог дасть все здолати,
І цей день відсвяткувати!

Організація ветеранів управління
Львівської залізниці вітає з ювілеєм пенсіонерів
із 60-річчям!

Марію Володимирівну ФЕДАК
із 70-річчям!

Леоніда Феофановича ТКАЧУКА
із 90-річчям!

Клавдію Юхимівну КОРОНІНУ
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!

із 50-річчям!
Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні й друзі теж!
Хай Бог пошле років іще 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!
Хай весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам!
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам!

Колектив ВП “Служба колії”
щиро вітає начальника
ВП “Ходорівська дистанція колії”

Ярослава Володимировича ФАБ’ЯНА
із 50-річчям!
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми!
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

Дружина, діти та троє онуків вітають
дорогого чоловіка, татуся та дідуся, який 42 роки
свого життя віддав Львівській дільниці
енергопостачання Львівської залізниці,

Колектив електроапаратного цеху локомотивного
депо Львів-Захід щиро вітає свого товариша по
роботі, слюсаря з ремонту рухомого складу

Олега Миколайовича
МАЛИША

із 55-річчям!

із 70-річчям!
Бажаємо здоров’я, радості і довголіття!
Щиро з ювілеєм вітаємо,
Здоров’я, щастя, удачі бажаємо!
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословляє Мати Божа,
Нехай Ангел Божий поруч Вас крокує,
А Господь хай многих літ дарує!

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Службовий квиток ф.3 №064744, виданий ВП “Тернопільська
дистанція колії” у 2010 р. ЗАЯЦЮ І.І.
● Дозвіл на зброю №48, виданий ЛВ на ст. Чоп УМВСУ на
транспорті у 2008 р. ЛАГУШУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №933778, видане ВП “Чернівецька дистанція колії” у 2007 р. БУЧЦІ В.Б.
● Права управління тепловозом №012811, видані
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2010 р. БІЛОМУ О.І.
● Посвідчення ЛВ №395671, видане ДЗ “Вузлова лікарня станції Сарни” у 2009 р. ЛУКАНИЧ О.І.
СПІВЧУТТЯ

Колектив медичної служби висловлює
щирі співчуття колишньому провідному лікареві служби Вірі Іванівні Хороз з приводу
смерті матері.
Керівництво ВП “Івано-Франківська
дистанція
вантажно-розвантажувальних
робіт” висловлює щире співчуття заступнику начальника комерційного відділу
ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних
перевезень” Вірі Іванівні Надгребельній
з приводу тяжкої втрати – смерті матері
Євгенії Федорівни.

Григорія Григоровича ЗАХАРЧИШИНА
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоб у роботі ладилось усе!
За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля щастя принесе!

Адміністрація ВП “Івано-Франківська дирекція
залізничних перевезень”, територіальний комітет
профспілки та рада ветеранів вітають
колишнього начальника станції Ямниця

Івана Михайловича ГАНАСА
із 90-річчям!
Від усього серця бажаємо Вам міцного
здоров’я та життєвої наснаги, особистих
творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди
та добробуту у Вашій оселі!
Нехай доля шле Вам добро та щастя, міцне
здоров’я та достаток, а віра, надія та
любов будуть вірними супутниками на
Вашому життєвому шляху!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі!
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!
Прийшла до Вас знаменна дата
В калиновім намисті літ,
Слова найкращі хочем передати,
Низький і щирий шлем привіт!

