ПРИВІТАННЯ

Керівництво та профспілковий комітет ВП “Вагонне
депо Ужгород” щиро вітають заступника начальника
депо з ремонту та інженера-технолога депо

Миколу Васильовича ПЕТРАЩУКА
і Тетяну Володимирівну БІГАРІЙ
із одруженням!
Бажаємо того, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай спільне життя Ваше піснею буде,
І пісні тій не буде кінця!
Хай дні ваші будуть веселі, щасливі,
Хай родяться діти здорові, вродливі,
Хай вірних вам друзів життя посилає,
А щира любов у серцях не згасає!

Колектив ВП “Ужгородська дистанція
електропостачання” щиро вітає головного інженера

Чоловік Ярослав, донька Наталія, син Руслан, зять
Микола, невістка Галина, онуки Павло і Віталик та
сім’я Руснаків щиро вітають дорогу дружину, маму,
сестру, бабусю та тітку

Зіновію Григорівну ПАВЛОВСЬКУ
із 65-річчям!
Прожито немало на білому світі,
Та з нами, рідненька, й надалі живіть!
Хай сонечко в Ваше віконечко світить
І радує серце висока блакить!
Весна відшуміла своїм буйним цвітом,
Вже літечко стелить свої килими,
Та діти й онуки Вам нині радіють,
Бо всі Вас шануємо й любимо ми!
Всміхніться, матусю, хай долі тривоги
Минають Ваш теплий та затишний дім!
До Вас не забудем дороги ніколи,
А нині вітаєм сімейством усім!

Миколу Івановича СЕРЕДУ

Колектив працівників та профспілковий комітет
ВП “Ковельська дистанція колії”
сердечно вітають колегу

із 60-річчям!

Ольгу Костянтинівну СТУЖУК

Все своє життя Ви присвятили залізничному транспорту, працювали добросовісно та віддано, за що заслужили
авторитет та повагу колег залізничників.
Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай завжди щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді та радості прожить!
Хай доля буде, як волошка в житі,
Душа хай буде вічно молода!
Від сонця – золота,
А від небес – блакиті,
Хай обминають горе та біда!
Щоб життя здавалось добрим дивом
Єдиним, неповторним і красивим!
Многая Вам літа!

Колектив юридичної служби від щирого серця
вітає заступника начальника служби

Надію Іванівну АНТОНІВ
із ювілеєм!
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень!
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день!
Здоров’я, щастя зичим не на рік
На все життя бажаєм його щиро!
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Колектив бухгалтерії ВП “Господарська служба”
щиро вітає молодят

Катерину ПАНАХІД
та Сергія БАЙДАЛА
із одруженням!
Під дзвони весільні в цей радісний час
Від щирого серця вітаємо Вас!
Ми хочемо Вам усіх благ побажати,
Щоб Ви були дружні, успішні, багаті!
Іще неодмінно щасливі, здорові,
Щоб жили завжди у ладу і в любові!
Хай разом всі справи даються Вам легко,
Та гарні сюрпризи приносить лелека!

СПІВЧУТТЯ

Керівництво ДТГО “Львівська залізниця”
та президія дорожнього комітету профспілки
висловлюють щирі співчуття першому заступнику начальника залізниці Олександру
Анатолійовичу Єфіменку з приводу важкої
втрати – смерті матері.
Поділяємо з Вами біль та скорботу, які ятрять
серце, коли йде з життя найдорожча людина.
Нехай світла пам’ять про вашу матір назавжди
залишиться у серцях усіх, хто її знав і любив.
Адміністрація та територіальний комітет
профспілки Ужгородської дирекції залізничних
перевезень висловлюють щирі співчуття першому заступнику начальника Львівської залізниці
Олександру Анатолійовичу Єфіменку з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив ВП “Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза” сумує з приводу смерті водія
ДРУЦА Володимира Петровича
і висловлює глибокі співчуття дружині, дітям, рідним і близьким покійного.
Поділяємо біль непоправної втрати з усіма, хто знав, любив і поважав Володимира
Петровича. У нашій пам’яті він назавжди залишиться порядною та доброю людиною.

із 55-річчям!
Нехай для Вас не згасає сонце,
Не віють в душу холоди,
Хай жито на столі і Бог на небі
Вас завжди порятують від біди!
Летять роки, мов чайки над водою,
І разом з ними – доля непроста,
А Ви завжди лишайтесь молодою,
Живіть у щасті й радості до ста!

Колектив служби колії щиро вітає колишнього
помічника начальника з кадрів Ковельської дистанції колії

Ольгу Костянтинівну СТУЖУК

Колектив ВП “Ківерцівська дистанція колії”
від щирого серця вітає бухгалтера

Ніну Анатоліївну ПОТУРАЙ
із 55-річчям!
Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років у житті!
Тож хай у Вас їх ще буде багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Хай радість у дім щодня приходить,
Хай тільки добре відбувається,
Нехай здоров’я не підводить
І щастям серце зігрівається!
Хай гарними будуть будні й свята,
Щодня, щогодини – в усьому щастить,
Щоб знов зустрічати урочисті дати
І до сторіччя в здоров’ї прожить!

Донька Галина і зять Володимир, син Віталій
з невісткою Наталією, онука Ліана, свати з Судової
Вишні та зі Львова щиро вітають дорогу
та люблячу маму, тещу, бабусю

Марію Володимирівну ЗАЛІТАЧ
із 55-річчям!
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас і добра нам бажали!
Спасибі Вам, мамо, за Ваше тепло,
За людяність, щирість, безмежне добро!
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті!
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Ми, Ваші діти, онуки, рідня
Бажаємо сонячних днів Вам щодня!
Бажаємо довго, ще довго прожити,
А ми Вас любили і будем любити!
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!

із 55-річчям!
Шановна Ольго Костянтинівно!
Прийміть сердечні вітання з нагоди Дня народження
та побажання добра, злагоди і душевного спокою!
Вам щиро бажаєм здоров’я міцного,
Надії на краще й підтримки від Бога!
Хай успіхи Вас у житті не минають
І усмішки в Ваших очах розквітають!

Чоловік Петро щиро вітає кохану і люблячу дружину

Марію Володимирівну ЗАЛІТАЧ
із 55-річчям!
Скільки років – я тебе не питаю,
Хай їх лічить зозуля в гаю!
Я із цими роками вітаю,
Що прийшли в цю чудову пору!
Те бажаю, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя твоє піснею буде,
І тій пісні не буде кінця!
Хай буде цей день незабутньо прекрасним,
А небо завжди буде чистим і ясним!
Хай сонечко сяє промінням яскравим,
Життя буде довгим і дуже яскравим!
Щоб всі шанували тебе і любили,
Щоб очі від щастя, як зорі горіли!
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Господь хай здоров’я та сил додає!
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!!!

Колективи квиткових касирів ст. Дубно, Львів, родина
Самчуків зі ст. Озеряни вітають колишнього головного
бухгалтера Рівненської дирекції залізничних перевезень

Наталію Миколаївну КАРАВАНОВУ
із Днем народження!
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка щира осяє чоло!
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт –
Прожити бажаємо Вам до ста літ!

Керівництво та профспілковий комітет
ВП “Вагонне депо Коломия” щиро вітають провідного
інженера-технолога виробничо-технічного відділу

Василя Васильовича СЕМКІВА
із 60-річчям!
Бажаєм удачі, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли до тла!
Щоб жить – не тужити до ста літ вдалося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!
Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаємо!

Бригада поїзда №91/92 Львів–Київ щиро вітає
свого начальника

Василя Васильовича КУРДИБАНЮКА
із Днем народження!
Чудова дата, вік прекрасний,
Щоб відчувати смак життя,
Бажання здійснювати власні,
Плекати кращі почуття!
Щоб душа завжди раділа
Усмішкам, сонцю, небесам,
Натхненню, що дарує крила,
І щирим, лагідним словам!

Адміністрація та терком профспілки Ужгородської
дирекції залізничних перевезень вітають колишнього
начальника Ужгородського відділку

Андрія Даниловича ФЕДЧЕНКА
із 60-річчям!
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за Ваші літа!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті удається!
У Вас попереду ще розквіт сил і вмінь,
Всіх благ земних, здоров’я і натхнення,
Хай світить Вам небесна височінь
І Божеє щодня благословення!

