ПРИВІТАННЯ

Керівництво служби електропостачання та
фінансово-економічний відділ служби щиро
вітають колишнього провідного економіста служби

Галину Іванівну КОРДИШ
із Днем народження!
Шановна Галино Іванівно!
Прийміть щиросердечні вітання з нагоди
Вашого Дня народження!
Ми пишаємося тим, що нам випала
можливість працювати з Вами.
Нехай доля шле Вам добро та щастя, міцне
здоров’я та достаток, а віра, надія та любов
будуть вірними супутниками на Вашому
життєвому шляху. Живіть довго у щасті,
благополуччі та при доброму здоров’ї!
За роком рік – життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час!
У цей прекрасний святковий день
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Хай доля посилає Вам добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Колектив ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень”
щиро вітає начальника відділу перевезень-заступника
начальника Тернопільської дирекції залізничних перевезень

Володимира Валентиновича МОКРОУСОВА
із 60-річчям!
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини!
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіхи у ріднім колективі!
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!...

Трудовий колектив локомотивного депо
Львів-Захід щиро вітає машиніста електровоза

Ярослава Михайловича КАЛАВУРА
із 50-річчям!
Бажаємо Вам щастя земного,
Неба голубого, здоров’я міцного,
У світлому настрої, щасті та згоді
Сто літ Вам прожити, як кажуть в народі!
Хай радість приходить на Ваші пороги,
Хай світлі Вам стеляться завжди дороги!
Життя хай триває, як квіти прекрасні,
Хай будуть усюди Вам успіхи рясні,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, можеться і удається!

Трудовий колектив центру науково-технічної інформації
і бібліотечно-бібліографічного обслуговування щиро вітає
завідувача сектором каталогів

Лілію Степанівну ВАРХОЛЯК
із Днем народження!
У день Вашого ювілею бажаємо Вам міцного
здоров’я, особистого щастя, невичерпної
енергії і наснаги у всіх Ваших добрих справах!
Хай Вас підтримують та надихають рідні
люди, розуміють та допомагають колеги,
оминають негаразди та непорозуміння. Хай
доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогодення!
СПІВЧУТТЯ

Колектив первинної профспілкової організації управління будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд №2 сумує з приводу
смерті
БЕНДЕРСЬКОГО Бориса Миколайовича.
На 79 році пішов із життя колишній столяр управління будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд №2 Бендерський Борис
Миколайович, добросовісний, порядний і
щирий чоловік, який 50 років своєї трудової
діяльності віддав нашому підприємству.
Висловлюємо щире співчуття рідним і
близьким покійного.
Ужгородський територіальний комітет
профспілки та профспілковий актив висловлюють щире співчуття голові профспілкового
комітету Ужгородської пасажирської вагонної
дільниці Володимиру Михайловичу Хом’яку
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Донька, онука, правнуки, родина, друзі
сумують з приводу смерті
БІБІК Радди Іванівни
– колишнього старшого інженера з підготовки і навчання кадрів Івано-Франківської
дирекції залізничних перевезень.

Мама, брати, дружина, діти та онуки щиро вітають
прекрасного чоловіка, батька, дідуся, людину з великим
серцем і відкритою душею, директора
СДЮСШОР “Локомотив”

Володимира Михайловича ПЕТРИШИНА
із 50-річчям!

Хай доля пошле Вам довгого віку,
Щастя, здоров’я, достатку без ліку!
Хай люди за щирість та працю шанують,
Вам ласку та ніжність щоднини дарують!
Хай серце не знає ні болю, ні муки,
І радість приносять Вам діти й онуки!

Адміністрація та профком ВП “Тернопільська
дистанція сигналізації і зв’язку” вітають
заступника начальника дистанції

Володимира Миколайовича ЧЕРНОВА
із 50-річчям!

Найкраще свято – ювілей
У гості завітало!
Досягнень, успіхів, ідей
Попереду чимало!
Тож сил, здоров’я і краси,
Щоб жити й процвітати,
Щастя без меж – з води-роси,
Щоб гарний настрій мати!

Колективи господарської служби, їдальні управління
залізниці, їдальні залізничного технікуму щиро вітають
кухаря їдальні, чарівну жінку–трудівницю, колегу, подругу

Любов Левківну ЗЕЛЕНУ
із ювілеєм!

55 – в народі кажуть ювілейна дата,
Але чомусь для кожного із нас
Сумна і радісна водночас!
Сумуємо, що прожитих років
І молодість не повернути вже ніколи!
Радіємо, що виростають діти
Й дарують внучаток яснооких!
Бо людині для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба!

Люблячий чоловік Іван, доньки Мар’яна, Оксана з чоловіком
Миколою, онука Анастасія, брат Роман із сім’єю, сестра Ірина
з сім’єю, племінник Роман із сім’єю щиро вітають кохану дружину, люблячу маму, сестру, бабусю – прекрасну людину

Любов Левківну ЗЕЛЕНУ
із ювілеєм!

Хай дороги Ваші стеляться крилато,
І добро не оминає хату!
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт!
Хай малює доля з буднів свято
І дарує ще багато літ!

Чоловік Іван, сини Любомир та Максим, батько і мама,
свекор і свекруха, родичі щиро вітають кохану і ніжну
дружину, добру і найдорожчу матусю, доньку, невістку та
просто чуйну, щиру і надійну Людину

Лілію Степанівну ВАРХОЛЯК
із ювілеєм!

У день твого ювілею
Тебе віншуєм як лілею!
Розквітлу, милу і привітну,
Нехай життя й надалі квітне!
Щоби здоров’я прибувало,
А радість дім не покидала!
Хай 30 років не поріг,
А лиш початок нових втіх!

Рада ветеранів моторвагонного депо Львів щиро вітає
ветерана праці, колишнього інженера з охорони праці

Люсю Василівну КАРПУШИНУ
із 70-річчям!
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!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Рада ветеранів війни та праці Львівської
дирекції залізничних перевезень
вітає ветеранів праці дирекції
із 60-річчям!

Марію Григорівну МЕЛЬНИК
Петра Гнатовича ЯКУБОВСЬКОГО
Любов Петрівну КОСТЕНКО
Надію Миколаївну МАЇК
Ярославу Михайлівну ШЕНДЮК
Раїсу Іванівну МАЙОРЕНКО
із 70-річчям!

Ольгу Степанівну ОЛІЙНИК
Ганну Іванівну ГАЗДУ
із 80-річчям!

Ірину Іванівну КІНАШ
Івана Васильовича КОРМИЛА
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!

Колектив ВП “Колійна машинна станція №274” станції
Самбір щиро вітає начальника машини ВПО

Михайла Йосиповича СЕНЕЙКА
із ювілеєм!
Є ювілей і свята різні,
Та є одна з найкращих дат,
Коли вітають друзі й рідні,
І Вам минає 50!
Бо 50 – це сила й мудрість,
Та й досвід, кажуть, немалий,
Поваги вдома, серед друзів,
Любов і шана від дітей!
Прийміть від нас вітання щирі,
Хай обминає Вас журба,
Хай кожен день несе віднині
Для Вас міх щастя і добра!

Колектив ВП “Ужгородська дистанція електропостачання”
щиро вітає свого керівника

Сергія Юрійовича ПОМЕЛЬНІКОВА
із 50-річчям!
Все своє життя Ви присвятили
залізничному транспорту,
працювали добросовісно та
віддано, за що заслужили
авторитет та повагу колег
залізничників. Щиро бажаємо
Вам міцного здоров’я, родинного
затишку та сімейного тепла,
добра, злагоди, благополуччя, успіху в усіх задумах і сподіваннях!

Колектив ВП “Служба електропостачання” щиро
вітає начальника ВП “Ужгородська дистанція
електропостачання”

Сергія Юрійовича ПОМЕЛЬНІКОВА
із 50-річчям!
Від душі зичимо Вам міцного здоров’я,
сімейного щастя та благополуччя, невичерпної енергії! Хай у Вашому домі завжди
панують мир, любов і тепло родинних
взаємин, у серці – доброта, а у справах
– мудрість та натхнення!

