ПРИВІТАННЯ

Колектив станції Хоросниця щиро вітає
чергову по станції

Ірину Зеновіївну ФІРКО

Адміністрація, профком і весь колектив
ВП “Мукачівська дистанція колії” щиро вітають
заступника начальника дистанції колії з
кадрів і соціальних питань

Донька Рома, зять Ярослав, внуки Оленка і Ромчик,
правнуки, родина, друзі, сусіди щиро вітають
колишнього квиткового касира, ветерана праці

Ольгу Михайлівну ГЛУШКО

Ольгу Євстахіївну БУРОВУ

із 30-річчям!
Нехай квітнуть у серці трояндами ніжно
Надія, любов і палкі почуття!
Хай буде яскравим, завжди дивовижним
І дуже щасливим все твоє життя!
Куди б не вів життєвий шлях,
Хай лиш до щастя доля повертає!
І кожна мить, неначе птах,
Крилом любові й ласки осяває!

Колектив станції Славсько щиро вітає чергову по
станції та монтера контактної мережі

Христину СІКАЧ
та Михайла МЕЧЕРЖАКА
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!
І ще, неодмінно, щасливі, здорові,
Щоб жили завжди у ладу і в любові!
Хай разом всі справи даються Вам легко
Та гарні сюрпризи приносить лелека!
Чоловік Володимир, син Андрій, невістка Оксана,
донька Ірина, зять Степан, онуки Софійка,
Володя, Святослав, Настя щиро вітають люблячу
бабусю, кохану дружину і найкращу у світі маму

Любов Лук’янівну САВКУ
із ювілеєм!
З ювілеєм шлем своє вітання
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!
Хай Господь усюди з Вами буде,
А Божа Матір бере під свій покров,
Хай Вас шанують й поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!
Адміністрація, профком і весь колектив
ВП “Мукачівська дистанція колії” щиро вітають
головного механіка

Дмитра Дмитровича ПАНТЕЛЮКА
із 60-річчям!

Колектив ВП “Служба електропостачання” висловлює щире
співчуття родині та близьким
трагічно загиблого електромонтера району контактної мережі
станції Чоп ВП “Ужгородська
дистанція електропостачання”
ПАСТОРА Аттіла Іштвановича.
Пам’ять
про
Аттіла
Іштвановича назавжди залишиться в серцях усіх, хто знав
цього порядного чоловіка, професіонала своєї справи.
Колектив ВП “Ужгородська
дистанція
електропостачання” висловлює щире співчуття
родині колишнього працівника
дистанції, електромонтера
ПАСТОРА Аттіли Іштвановича.
Трагічний випадок забрав
життя люблячого чоловіка та
батька, віддану та щиру людину.
Сумуємо з приводу важкої втрати разом з родиною загиблого.

Колектив служби колії щиро вітає заступника
начальника з кадрів і соціальних питань
ВП “Мукачівська дистанція колії”

Ольгу Михайлівну ГЛУШКО
із ювілеєм!
Бажаємо здоров’я і щастя в цю днину,
У добрий час і в щасливу годину!
Хай квітнуть в добрі і здоров’ї літа,
Минають поріг сльози, сум і біда!
Приносять весну лебединії крила,
Хай Матінка Божа дасть щастя та сили!
Хай доля дарує щирі хвилини,
У дружньому колі і в колі родини!
Бажаєм наснаги Вам у роботі,
Хай Вас не втомлять буденні турботи,
А доля посилає многа літ!
Колектив фінансово-економічної служби
щиросердно вітає секретаря служби

Оксану Михайлівну КРАВЧУК
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!
Колектив локомотивного депо Львів щиро вітає
старшого комірника

Ольгу Петрівну МАРТИНЯК
із Днем народження та іменинами!
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла!
В житті Вам – згоди і порядку,
Щоб доля світлою була!
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
В душі – любові Вам бажаєм
І хай Вам Бог допомагає!

Нехай зоря щасливо Вам сіяє,
Нехай здоров’ям Вас втішають днини,
Літа зародять радістю й добром!
До Вас, як до прекрасної людини –
Схиляємось душею і чолом!
Живіть, не знаючи ні смутку, ні печалі,
Хай чари кришталеві задзвенять!..
Ми їх за Вас так щиро підіймаєм,
Дай, Боже, їх щороку наливать!
СПІВЧУТТЯ

із 50-річчям!
З ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий!
Не знали Ви тяжких турбот!

ПОГОДА

Ï Ð Î Ã Í Î Ç Ï Î ÃÎÄ È Í À

22-28

ËÈÏÍß

2011 Ð .

Керівництво Львівської дирекції залізничних перевезень та об’єднаний
комітет профспілки сумують з приводу смерті учасника бойових дій Великої
Вітчизняної війни, ветерана транспорту, почесного залізничника, колишнього
заступника старшого диспетчера відділу перевезень
ХРЕНОВА Павла Степановича.
Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким покійного.
Пам’ять про Павла Степановича назавжди лишиться в наших серцях.

із 80-річчям!
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!
Чоловік, мама та син від усього серця вітають
кохану дружину, дорогу донечку,
найкращу у світі матусю

Ольгу Володимирівну ВАСЬКІВ
із ювілеєм!
Хай для тебе сонце світить
І квіти ніжності цвітуть!
Хай у добрі, достатку й щасті
Усі роки твої пройдуть!
Хай сонце і мрії, літа молодії
Несуть тобі радість, щастя й тепло!
Хай здійсняться мрії і сни голубії,
А щире кохання щоб вічно цвіло!

Чоловік Іван, донька Галина і зять Мар’ян, син Андрій з
невісткою Наталею, внучка Діана-Марія щиро
вітають кохану дружину, дорогу матусю і люблячу бабусю

Оксану Михайлівну КРАВЧУК
із ювілеєм!
Хай у житті твоїм завжди панує літо,
А якщо осінь, то тільки золота!
Нехай у гості часто ходять діти,
Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха!
Нехай рясні дощі несуть лише здоров’я,
Проміння сонячне торкає за вуста!
Хай діти і онуки оточують любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!

Колектив служби локомотивного господарства
вітає начальника служби

Миколу Романовича ХАМЕВКА
із Днем народження!
Бажаємо здоров’я міцного - без нього не милі ніякі діла,
В здоров’ї - багатство і радість, і більшого щастя нема!
Всього, що прекрасне є у житті,
Від щирого серця бажаємо всі!
Хай щастя панує у Вашому домі,
І радість хай буде завжди!
Здоров’я міцного і щедрої долі,
Хай Бог посилає на довгі роки!

